Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario rumeno
Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma

Abbreviazioni
avv.

avverbio

f.

femminile

inf.

infinito

m.

maschile

pl.

plurale

sing.

singolare

In blu sono evidenziati i termini che compaiono negli obiettivi all’inizio di ogni unità e nelle consegne
delle attività.
In nero sono evidenziati i termini nuovi che si incontrano nell’unità didattica e negli esercizi.
NOTA: I termini con l’asteriscono si riferiscono alle tracce audio.

Unità introduttiva – Benvenuti!

queste, (f.) (sing. questa): aceste

Libro dello studente

musica, la (f.): muzică

unità, l’ (f.): capitol

arte, l’ (f.): artă

introduttiva, f. (m. introduttivo): introductiv

spaghetti, gli (m.): spaghetti

benvenuti, (pl.) (m. benvenuto): bine ați venit

moda, la (f.): modă
espresso, l’ (m.): espresso

A Parole e lettere

opera, l’ (f.): operă

parole, le (f.) (sing. la parola): cuvinte

cappuccino, il (m.): cappuccino

lettere, le (f.) (sing. la lettera): litere

cinema, il (m.): cinema
conoscete, inf. conoscere: cunoașteți

1

altre, (f.) (sing. altra): alte

cosa: ce

italiane, (f.) (sing. italiana): în italiană

è, inf. essere: este
Italia, l’ (f.): Italia

In questa unità impariamo...

per voi: pentru voi

impariamo, inf. imparare: învățăm

confrontate, inf. confrontare: comparați

fare, inf.: a face

vostre, (f.) (sing. vostra): voastre

fare lo spelling: lo (m.): a citi pe litere

risposte, le (f.) (sing. la risposta): răspunsurile

presentarci, inf. presentarsi: să ne prezentăm

con: cu

presentare, inf.: să prezentăm

quelle, (f.) (sing. quella): cele

salutare, inf.: să ne salutăm

compagni, i (m.) (sing. il compagno):

dire, inf.: să indicăm

colegilor

nazionalità, la (f.): naționalitatea
numeri cardinali, (pl.) (sing. numero

2

cardinale): numerele cardinale

lavorate, inf. lavorare: lucrați

chiedere, inf.: să întrebăm

in coppia: În perechi

nome, il (m.): numele

abbinate, inf. abbinare: asociați

età, l’ (f.): vârsta

foto, le (f.) (sing. la foto): fotografiile

alfabeto, l’ (m.): alfabetul

numerate, (f.) (sing. numerata): numerotate

pronuncia, la (f.): pronunția
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doppie consonanti, le (f.): consoane duble

ghiaccio, il (m.): gheață

sostantivi, i (m.) (sing. il sostantivo):

portoghese, (m. e f.): portugheză

substantivele
aggettivi, gli (m.) (sing. l’ aggettivo):

5b

adjectivele

accanto a: lângă

articolo determinativo, l’ (m.): articolul

suono, il (m.): pronunția

determinat

giusto, (m.): corectă

presente indicativo, il (m.): indicativul prezent

*gatto, il (m.): pisică

avere, inf.: a avea

*singolare, (m. e f.): singular

chiamarsi, inf.: a se chema

*pagina, la (f.): pagină

io: eu

*chitarra, la (f.): chitară

tu: tu
lui: el

B Italiano o italiana?

lei: ea

1
osservate, inf. osservare: observați

3

studente, lo (m.) (pl. gli studenti): student

ascoltate, inf. ascoltare: ascultați
ripetete, inf. ripetere: repetați

2

lunga, f. (m. lungo): je

mancanti, (m. e f.) (sing. mancante): care

greca, f. (m. greco): i grec

lipsesc

origine, l’ (f.): origine

completate, inf. completare: completați

straniera, f. (m. straniero): străină

regola, la (f.): regula
maschili, (m. e f.) (sing. maschile): masculine

4

femminili, (m. e f.) (sing. femminile): feminine

scrivi, inf. scrivere: scrie

plurale, (m. e f.): plural

tuo, (m.): tău

finiscono, inf. finire: se termină

leggi, inf. leggere: citește

irregolari, (m. e f.) (sing. irregolare):

lettera per lettera: literă cu literă

neregulate

come nell’esempio: ca în exemplu

particolari, speciale
sport, (m. e f.) (sing. particolare): sport

5a

approfondimento grammaticale, lo (m.):

caffè, il (m.): Cafea

aprofundarea noțiunilor de gramatică

Colosseo, il (m.): Colosseum
cucina, la (f.): bucătărie

3

galleria, la (f.): galerie

finestre, le (f.) (sing. la finestra): ferestre

gondola, la (f.): gondolă

pesce, il (m.) (pl. i pesci): pește

lingua, la (f.): limbă

notte, la (f.): noapte

ciao: bună

treni, i (m.) (sing. il treno): trenuri

limoncello, il (m.): limoncello (lichior de

borsa, la (f.) (pl. le borse): geantă

lămâie)
parmigiano, il (m.): parmezan

4

gelato, il (m.): înghețată

tabella, la (f.): tabelul

chiave, la (f.): cheie

ragazzo, il (m.) (pl. i ragazzi): băiat

zucchero, lo (m.): zahăr

ragazza, la (f.) (pl. le ragazze): fată
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in blu: în albastru

cambiate, inf. cambiare: schimbați

descrivono, inf. descrivere: descriu
persone, le (f.) (sing. la persona): persoane

6a

cose, le (f.) (sing. la cosa): obiecte

sette: șapte

alto, (m.): înalt

svizzero, (m.): elvețian

casa, la (f.): casă

prosciutto, il (m.): șuncă

nuova, f. (m. nuovo): nouă

maschera, la (f.): mască

aperta, f. (m. aperto): deschisă
macchina, la (f.): mașină

6b

rossa, f. (m. rosso): roșie

sotto, avv.: sub
*sabato: sâmbătă

C Ciao, io sono Alice

*basso, (m.): scund

1

*uscita, l’ (f.): ieșire

quale, (m. e f.): cărei

*schermo, lo (m.): ecran

corrisponde, inf. corrispondere: îi corespunde
ogni: fiecare

D Il ragazzo o la ragazza?

dialogo, il (m.): dialog

1

indicate, inf. indicare: indicați

poi, avv.: apoi

*buongiorno: bună ziua

immagini, le (f.) (sing. Immagine): imaginile

*australiano, (m.): australian

attenzione, l’ (f.): atenție

*piacere (di conoscerti): îmi pare bine

ci sono, inf. esserci: sunt

*spagnola, f. (m. spagnolo): spaniolă

in più: în plus

*sì: da

*ecco: uite
*molti, (m.) (sing. molto): numeroși

2

*no: nu

di nuovo: din nou

*non: nu
*calcio, il (m.): fotbalul

3

*scusi, inf. scusare: mă scuzați

verbo, il (m.): verbul

*autobus, l’ (m.): autobuzul

noi: noi

*centro, il (m.): centru

loro: ei
2
4

cerchiate, inf. cerchiare: încercuiți

oralmente, avv.: oral

sentite, inf. sentire: auziți

costruite, inf. costruire: construiți

albero, l’ (m.) (pl. gli alberi): copac

frasi, le (f.) (sing. la frase): fraze

zio, lo (m.) (pl. gli zii): unchi

brasiliana, f. (m. brasiliano): braziliancă

isola, l’ (f.) (pl. le isole): insulă

marocchino, (m.): marocan
tedesca, f. (m. tedesco): nemțoaică

3
dati, (m.) (sing. dato): indicate

5

stivali, gli (m.) (sing. lo stivale): cizme

in gruppi di tre: în grupuri de câte trei

zaino, lo (m.): rucsac

gruppi, i (m.) (sing. il gruppo): grupuri

zia, la (f.): mătușă

attività, l’ (f.): activitatea

panino, il (m.): sandwich
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aerei, gli (m.) (sing. l’aereo): avioane

gladiatore, il (m.): gladiator

opera, l’ (f.): operă

biglietto, il (m.): bilet

museo, il (m.): muzeu

zebra, la (f.): zebră
piazza, la (f.): piață

4
formate, inf. formare: formați

E Chi è?

potete, inf. potere: puteți

chi: cine

seguire, inf.: respecta
ordine, l’ (m.): ordinea

1

proposto, (m.): propusă

mini dialoghi, i (m.) (sing. il mini dialogo):

combinazioni, le (f.) (sing. la combinazione):

dialogurile scurte

combinații

disegni, i (m.) (sing. il disegno): desenele

ristorante, il (m.): restaurant

*tesoro, il (m.): dragă

vestiti, i (m.) (sing. il vestito): haine

*dove, avv.: unde

moderni, (m.) (sing. moderno): moderne

*sai, inf. sapere: știi

giovane, (m. e f.): tânăr

*fratelli, i (m.) (sing. il fratello): frați
*davvero, avv.: serios

5

*quanti anni hanno?: câți ani au?

uno: unu

*quanti, (m.) (sing. quanto): câți

due: doi

*anni, gli (m.) (sing. l’anno): ani

tre: trei
quattro: patru

2

cinque: cinci

verificare, inf.: a verifica

sei: șase
sette: șapte

4

otto: opt

come ti chiami?: cum te cheamă?

nove: nouă

sorella, la (f.): soră

dieci: zece
risultato, il (m.): rezultatul

5
undici: unsprezece

6a

dodici: doisprezece

insegnante, (m. e f.): profesor

tredici: treisprezece

glossario, il (m.): glosar

quattordici: paisprezece

inglese, (m. e f.): engleză

quindici: cincisprezece

figlio, il (m.): fiu

sedici: șaisprezece

famiglia, la (f.): familie

diciasette: șaptesprezece

zero: zero

diciotto: optsprezece

azione, l’ (f.): acțiune

diciannove: nouăsprezece

canzone, la (f.): cântec

venti: douăzeci

pizza, la (f.): pizza

ventuno: douăzeci și unu

mezzo, (m.): mijloc

ventidue: douăzeci și doi
ventitré: douăzeci și trei

6b

ventiquattro: douăzeci și patru

lavagna, la (f.): tablă de scris

venticinque: douăzeci și cinci
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ventisette: douăzeci și șapte

Quaderno degli esercizi – Unità
introduttiva

ventotto: douăzeci și opt

tutti (m.) (sing. tutto): toate

ventinove: douăzeci și nouă

esercizi, gli (m.) (sing. l’esercizio): exercițiile

trenta: treizeci

disponibili, (m. e f.) (sing. disponibile):

ventisei: douăzeci și șase

disponibile
6

formato, il (m.): format

rispondi, inf. rispondere: răspunde

interattivo, (m.): interactiv

domande, le (f.) (sing. la domanda):
întrebările

1a

come si scrive: cum se scrie

amica, l’ (f.) (m. l’amico): prietenă

suo, (m.): său

argentina, (f.) (m. argentino): argentiniană

cognome, il (m.): numele de familie

bella, (f.) (m. bello): frumoasă

alla fine: la sfârșit
riferisce, inf. riferire: prezintă

1b
scegli, inf. scegliere: alege

7a

vedi, inf. vedere: consultă

oggi, avv.: astăzi

anche: și

mamma, la (f.): mamă

medico, il (m.) (pl. i medici): medic

nonna, la (f.): bunică
terra, la (f.): pământ

2a
lezione, la (f.): lecție

7b

giornale, il (m.): ziar

doccia, la (f.): duș

porta, la (f.): ușă

bicchiere, il (m.): pahar

libro, il (m.): carte

offrire, inf.: a oferi
pioggia, la (f.): ploaie

2b

stella, la (f.): stea

piccolo, (m.): mic

penna, la (f.): pix

americano, (m.): american

torre, la (f.): turn
latte, il (m.): lapte

3

bottiglia, la (f.): sticlă

inserisci, inf. inserire: introdu
colonna, la (f.): coloana

Autovalutazione

corretta, (f.) (m. corretto): corectă

autovalutazione, l’ (f.): autoevaluare

difficile, (m. e f.): dificil

2

4

alternativa, l’ (f.): alternativa

abbinamento, l’ (m.): asocierea

buono, (m.): bun
controlla, inf. controllare: verifică

8

soluzioni, le (f.) (sing. la soluzione): soluțiile

trasforma, inf. trasformare: transformă

soddisfatti, (m.) (sing. soddisfatto): satisfăcuți
test finale, il (m.): test final

9a
città, la (f.): orașul
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auto, l’ (f.): autoturismul

2

bar, il (m.): barul

prima di: înainte de

problema, il (m.): problema

secondo voi: după părerea voastră

turista, il (m.): turistul

parlano, inf. parlare: vorbesc

ipotesi, l’ (f.): ipoteza

simpatica, (f.) (m. simpatico): simpatică

regista, il (m.): regizorul

collega, il/la (m. e f.): colegă
metro, la (f.): metrou

9b

carina, (f.) (m. carino): drăguță

bariste, le (f.) (sing. la barista): barmanițe
amari, (m.) (sing. amaro): amare

3

film, il (m.): filmele

*pronto?: alo?
*come stai?: ce mai faci?

14a

*bene, tu?: bine, tu?

scheda, la (f.): fișa

*pronta, (f.) (m. pronto): ești pregătită

presentazione, la (f.): prezentarea

*domani, avv.: mâine

nata a, (f.) (m. nato): locul nașterii

*certo, avv.: sigur

di Roma: din Roma

*anche se: chiar dacă
*prima, (f.) (m. primo): prima

Test finale

*volta, la (f.): dată

A

*contenta, (f.) (m. contento): mulțumită

spazi, gli (m.) (sing. lo spazio): spațiile

*molto: foarte
*perfetto, (m.) (f. perfetta): perfect

D

*tua, (f.) (m. tuo): ta

risolvi, inf. risolvere: rezolvă

*abita, inf. abitare: locuiește

cruciverba, il (m.): cuvintele încrucișate

*vicino a, avv.: lângă
*mia, (f.) (m. mio): mea

Unità 1 – Un nuovo inizio

*lì, avv.: acolo
*da due anni: de doi ani

Libro dello studente

*ma: dar

inizio, l’ (m.): inizio

*a che ora: la ce oră
*ora, l’ (f.): oră

Per cominciare...

*apre, inf. aprire: deschide

cominciare, inf.: a începe

*ufficio, l’ (m.): biroul
*prendo, inf. prendere: iau

1

*in dieci minuti: în zece minute

tra: dintre

*minuti, i (m.) (sing. il minuto): minute

situazioni, le (f.) (sing. la situazione): situații

*che fortuna!, la (f.): ce noroc!

importante, (m. e f.): importantă

*buon inizio: bun început

perché: de ce

*allora: atunci

per me: pentru mine

*grazie: mulțumesc

per te: pentru tine
lavoro, il (m.): loc de muncă

In questa unità impariamo...

amore, l’ (m.): dragoste

dare, inf.: să oferim
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informazioni, le (f.) (sing. l’informazione):

7

informații

che tipo di musica ascolti? ce fel de muzică

saluto, il (m.): salut

asculți?

usare, inf.: să folosim

tipo, il (m.): fel

forma di cortesia, la (f.): forma de politețe

arrivi, inf. arrivare: ajungi

aspetto fisico, l’ (f.): aspect fizic

tutto: totul

carattere, il (m.): caracter

quando: când

regolari, (m. e f.) (sing. regolare): regulate
articolo indeterminativo, l’ (m.): articolul

B Una pizza con i colleghi

nehotărât

1

regioni, le (f.) (sing. la regione): județele

messaggi, i (m.) (sing. il messaggio): mesajele
libero, (m.): liber

A Sono molto contenta.

di pomeriggio: după-masă

1

pomeriggio, il (m.): după-masă

affermazioni, le (f.) (sing. l’affermazione):

appuntamento, l’ (m.): întâlnire

afirmațiile

vado, inf. andare: merg

vere, (f.) (sing. vera): adevărate

sua, (f.): lui

false, (f.) (sing. falsa): false

invita, inf. invitare: invită

giorno, il (m.): zi

cena, la (f.): cină

3

2

inizia, inf. iniziare: începe

trovate, inf. trovare: găsiți

4

3

fumetti, i (m.) (sing. il fumetto): benzile

ci vediamo, inf. vedersi: ne vedem

desenate

dopo, avv.: mai târziu
stasera, avv.: în seara asta

5

dolce, (m. e f.): dulce

posto, il (m.): locul

occhi, gli (m.) (sing. l’occhio): ochi
verdi, (m. e f.) (sing. verde): verzi

6

capelli, i (m.): păr

coniugazione, la (f.): conjugarea

biondi, (m.) (sing. biondo): blond

dormire, inf.: a dormi

però: dar

partire, inf.: a pleca

qui, avv.: aici

ecc.: etc.

corso d’italiano, il (m.): curs de italiană

capire, inf.: a înțelege
preferire, inf.: a prefera

4

spedire, inf.: a expedia

sostituite, inf. sostituire: înlocuiți

unire, inf.: a uni

attore, l’ (m.): actorul

pulire, inf.: a curăța

famoso, (m.): faimos

chiarire, inf.: a explica

idea, l’ (f.): ideea
interessante, (m. e f.): interesantă
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5

*così e così: așa și așa

storia, la (f.) (pl. le storie): povestea
uomo, l’ (m.) (pl. gli uomini): omul

3

intelligente, (m. e f.) (pl. intelligenti): inteligent

salve!: bună!
arrivederci!: la revedere!

6

arrivederLa!: la revedere!

gonne, le (f.) (sing. la gonna): fuste

informale, (m. e f.): informal

grande, (m. e f.): mare

formale, (m. e f.): formal

C Di dove sei?

4

1

università, l’ (f.): facultate

incontro, l’ (m.): întâlnire

esci, inf. uscire: ieși

*scendi, inf. scendere: cobori

biblioteca, la (f.): bibliotecă

*ultima, (f.) (m. ultimo): ultima

verso: în jurul orei

*fermata, la (f.): stație

serata, la (f.): seară

*prego, inf. pregare: cu plăcere

discoteca, la (f.): discotecă

*vero, (m.): nu-i așa
*ben arrivata, (f.) (m. ben arrivato): bine ai

E Lei, di dov’è?

venit

1

*comunque, avv.: oricum

vacanza, la (f.): vacanță

*già, avv.: deja

visito, inf. visitare: vizitez

*via, la (f.): strada

così bene: așa de bine

*a presto: pe curând
2
2

differenze, le (f.) (sing. la differenza):

sottolineate, inf. sottolineare: subliniați

diferențele

espressioni, le (f.) (sing. l’espressione):

possibile, (m. e f.): posibil

expresiile

dare del tu: să vă adresați informal
oppure: sau

3

dare del Lei: să vă adresați formal

Duomo, il (m.): „Catedrală” (stație)

terza persona singolare: persoana a III-a

Belle Arti, le (f.): Belle Arti (numele străzii)

singular

per motivi di lavoro: pentru lucru

esiste, inf. esistere: există
simile, (m. e f.): asemănătoare

4
sopra avv.: de mai sus

3
se studia o lavora: dacă studiază sau

D Ciao Maria!

lucrează

2
*signore, il (m.) (f. la signora): domnule

F Com’è?

*come va?: ce mai faceți?

1

*buonanotte: noapte bună

marroni, (m. e f.) (sing. marrone): căprui

*buonasera: bună seara

bellissimi, (m.) (sing. bellissimo): foarte furmoși

*dottore, il (m.): doctor

magra, (f.) (m. magro): slabă
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bruna, (f.) (m. bruno): brunetă

Autovalutazione
3

2

contrario, il (m.): antonimul

rileggete, inf. rileggere: citiți din nou

seconda, (f.) (m. secondo): a II-a

descrizione, la (f.): descrierea
mancano, inf. mancare: lipsesc

4

anziano, (m.): bătrân

scoprite, inf. scoprire: descoperiți

brutto, (m.): urât

nascoste, (f.) (sing. nascosta): ascunse

corti, (m.) (sing. corto): scurt
castani, (m.) (sing. castano): șaten

Attività Video – Episodio Un nuovo lavoro

azzurri, (m.) (sing. azzurro): albasștri

episodio, l’ (m.): episodul

sembra, inf. sembrare: pare
antipatico, (m.): antipatic

Guardiamo

allegro, (m.): vesel

battute, le (f.) (sing. la battuta): replicile

triste, (m. e f.): trist

fotogrammi, i (m.) (sing. il fotogramma):

scortese, (m. e f.): nepoliticos

fotogramele

3

Facciamo il punto

viso, il (m.): față

1

naso, il (m.): nasul

protagoniste, le (f.) (sing. la protagonista):

testa, la (f.): capul

protagoniste

bocca, la (f.): gura

grassa, (f.) (m. grasso): grasă

4

Quaderno degli esercizi – Unità 1

su un foglio: pe o foaie

1

aeroplano di carta, l’ (m.): avion de hârtie

cd, il (m.): cd

carta, la (f.): hârtie

che cosa scrivi?: ce scrii?

istruzioni, le (f.) (sing. l’istruzione): instrucțiunile
lanciate, inf. lanciare: lansați

2

insieme, avv.: împreună

mattina, la (f.): dimineața

descritta, (f.) (m. descritto): descrisă
3
5

bagno, il (m.): baia

a turno: pe rând

email, l’ (f.): e-mailul

senza: fără

italiano, l’ (m.): limba italiană

devono, inf. dovere: să înțeleagă
ricorda, inf. ricordare: amintește-ți

4
forma, la (f.): forma

6

per favore: vă rog

migliore, (m. e f.): cel mai bun

complimenti!: felicitări!

Conosciamo l’Italia

5

cartina, la (f.): harta

mangiate, inf. mangiare: mâncați
di dove siete?: de unde sunteți?
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Palazzo della Borsa, il (m.): Bursa

videogiochi, i (m.) (sing. il videogioco): jocuri
video

6

palestra, la (f.): sala de gimnastică

farmacia, la (f.): farmacia

ballare, inf.: a dansa

telefona, inf. telefonare: îl sună

suonare uno strumento: a cânta la un

Corriere della Sera, il (m.): Corriere della Sera

instrument

(ziar italian)

suonare, inf.: a cânta
strumento, lo (m.): instrument

7

televisione, la (f.): televizor

sera, la (f.): seara

teatro, il (m.): teatru

vivo, inf. vivere: locuiesc
tempo, il (m.): timp

2
girate per la classe, inf. girare: plimbați-vă

8

prin clasă

metti in ordine: ordonează

discutete, inf. discutere: discutați

metti, inf. mettere: pune

alcuni, (m.) (sing. alcuno): câțiva
mi piace: îmi place

9

non mi piace: nu îmi place

francese, (m. e f.): franceză
gentile, (m. e f.): drăguță

3
interviste, le (f.) (sing. l’intervista): interviurile

10

*faccio varie attività: fac diferite activități

scuola, la (f.): școala

*varie, (f.) (sing. varia): diferite

studiare, inf.: a studia

*pianoforte, il (m.): pian
*fine settimana, il (m.): în weekend

11a

*bere: să bem

guarda, inf. guardare: privește

*qualcosa: ceva

giardino, il (m.): grădină

*passi, inf. passare: petreci

chiusa, (f.) (m. chiuso): închisă

*adesso, avv.: acum
*sono in pensione: sunt la pensie

Test finale

*pensione, la (f.): pensie

A

*tanto, (m.): mult

cane, il (m.): câine

*suono in un gruppo musicale: cânt într-o

invece: în schimb

formație muzicală
*gruppo musicale, il (m.): formație muzicală

Unità 2 – Tempo libero

*piscina, la (f.): piscină
*stare in forma: a-mi păstra forma fizică

Libro dello studente
Per cominciare...

*viene, inf. venire: vine

1

*impegnata, (f.) (m. impegnato): ocupată

noiosa, (f.) (m. noioso): plictisitoare

*un po’ di tempo: puțin timp

poco: puțin

*forse, avv.: poate

giocare con i videogiochi: a juca jocuri video

*donna, la (f.): femei

giocare, inf.: a juca

*qualche volta: uneori

Edizioni Edilingua
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*venerdì sera: vineri seara

restare, inf.: rămân
purtroppo, avv.: din păcate

In questa unità impariamo...

ma dai: haide

accettare, inf.: să acceptăm

non è che..., è che...: nu pentru că..., ci

rifiutare, inf.: să refuzăm

pentru că...

invito, l’ (m.): invitație

pensiamo, inf. pensare: ne gândim

appartamento, l’ (m.): apartament

è da tempo: a trecut mult timp

abitazione, l’ (f.): locuință

Scala, la (f.): Scala

indirizzo, l’ (m.): adresa

mi dispiace, inf. dispiacere: îmi pare rău

numeri ordinali, i (m.) (sing. il numero

magari: poate

ordinale): numerale ordinale
verbi modali, i (m.) (sing. il verbo modale):

2

verbele modale

qualcuno: cineva

volere, inf.: a vrea

d’accordo: de acord

preposizioni, le (f.) (sing. la preposizione):

perché no?: de ce nu?

prepozițiile

già, avv.: deja

mezzi di trasporto urbani, i (m.): mijloacele de

impegno, l’ (m.): întâlnire

transport urban
3

A Cosa fai nel tempo libero?

ottima, (f.) (m. ottimo): grozavă

1
riascoltate, inf. riascoltare: ascultați din nou

4

violino, il (m.): vioara

mostra d’arte, la (f.): expoziție de artă

interessi, gli (m.) (sing. l’interesse): interese

spese, le (f.) (sing. la spesa): cumpărături

ama, inf. amare: îi place

C Scusi, posso entrare?
2

entrare, inf.: să intru

giornalista, il (m.): jurnalist
1
5

mondo, il (m.): lumea

aeroporto, l’ (m.): aeroport

natura, la (f.): natură
pochi, (m.) (sing. poco): puțini

6

andare a piedi: să meargă pe jos

cercate, inf. cercare: căutați
nota, la (f.): notă

2

pagare, inf.: a plăti

aspettare, inf.: să aștepți

vedete, inf. vedere: vedeți

momento, il (m.): clipă

particolarità, la (f.): aspect particular

professore, il (m.): domnule profesor
fino a...: până la...

B Vieni con noi?

gita, la (f.): excursie

1

fare tardi: să stăm până târziu

mare, il (m.): mare

tardi, avv.: târziu

volentieri, avv.: cu plăcere

presto, avv.: devreme

voglia, la (f.): chef

girare a sinistra: să cotim la dreapta
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Stati Uniti, gli (m.): Statele Unite

5

sempre, avv.: întotdeauna

presenti, (m. e f.) (sing. presente): prezente

tornare, inf.: să se întoarcă

trentuno: treizeci și unu
quaranta: patruzeci

3a

cinquanta: cincizeci

tra parentesi: din paranteză

sessanta: șaizeci

partecipare, inf.: să participe

settanta: șaptezeci

gara, la (f.): concursul

ottanta: optzeci

montagna, la (f.): munte

novanta: nouăzeci
cento: o sută

3b

duecento: două sute

caselle, le (f.) (sing. la casella): căsuțele

trecento: trei sute

gialle, (f.) (sing. gialla): galbene

quattrocento: patru sute
cinquecento: cinci sute

D Dove abiti?

seicento: șase sute

1

settecento: șapte sute

telefonata, la (f.): conversația telefonică

ottocento: opt sute

di più: mai mult

novecento: nouă sute

affitto, l’ (m.): chiria

mille: o mie

*in periferia: în periferie

millenovecento: o mie nouă sute

*stadio, lo (m.): stadion

duemila: două mii

*va bene: bine

primo, (m.): primul

*proprio sotto casa: chiar lângă casă

secondo, (m.): al doilea

*piano, il (m.): etaj

terzo, (m.): al treilea

*comodo, (m.): comod

quarto, (m.): al patrulea

*luminoso, (m.): luminos

quinto, (m.): al cincilea

*soggiorno, il (m.): sufragerie

sesto, (m.): al șaselea

*camera da letto, la (f.): dormitor

settimo, (m.): Al șaptelea

*balcone, il (m.): balcon

ottavo, (m.): al optulea

*euro: euro

nono, (m.): al nouălea

*fortunato, (m.): norocos

decimo, (m.): al zecelea

*ascensore, l’ (m.): ascensor

in poi: în continuare
undicesimo, (m.): al unsprezecelea

3
stanze, le (f.) (sing. la stanza): camerelor

E È in centro?

ingresso, l’ (m.): hol de intrare

1

salotto, il (m.): sufragerie

agenzia, l’ (f.): agenție

ripostiglio, il (m.): debara
studio, lo (m.): cameră de studiu

F Quando sei libera?
1

4

mese, il (m.): luna

ideale, (m. e f.): ideală

prossimo, (m.) (f. prossima): următoare
lunedì, il (m.): luni
martedì, il (m.): marți
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mercoledì, il (m.): miercuri

5

giovedì, il (m.): joi

aggiungete, inf. aggiungere: adăugați

venerdì, il (m.): vineri

sbaglia, inf. sbagliare: greșește

sabato, il (m.): sâmbătă

perde, inf. perdere: pierde

domenica, la (f.): duminică
*impossibile, (m. e f.): imposibil

Conosciamo l’Italia
I mezzi di trasporto urbano

*ho molto da fare: am multe de făcut

1

*serie, (f.) (sing. seria): serioase

testo, il (m.): textul

*finalmente, avv.: în sfârșit

mezzi pubblici, i (m.): mijloacele de transport

compleanno, il (m.): zi de naștere

public
2

usati, (m.) (sing. usato): folosite

agenda, l’ (f.): agendă

tram, il (m.): tramvaiul

che ne dici di: Ce spui

metropolitana, la (f.): metroul
passeggeri, i (m.) (sing. il passeggero):

3

pasagerii

abbastanza, avv.: suficient

tabaccheria, la (f.): tutungerie

raccontare, inf.: a povesti

edicola, l’ (f.): chioșcul de ziare

invia, inf. inviare: trimite

macchinette automatiche, le (f.) (sing. la
macchinetta automatica): automatele de

G Che ora è? / Che ore sono?

bilete

1

stazioni, le (f.) (sing. la stazione): stații

orologi, gli (m.) (sing. l’orologio): ceasurile

inoltre, avv.: de asemenea

orari, gli (m.) (sing. l’orario): orele

abbonamento, l’ (m.): abonamentul

sono le sette meno venti: este ora șapte fără

cellulare, il (m.): telefonul mobil

douăzeci

comprare, inf.: să cumpărați

è mezzogiorno: este amiază

convalidare, inf.: valideze

è mezzanotte: este miezul nopții

timbrare, inf.: taxeze

*nostri, (m.) (sing. nostro): noștri

corsa, la (f.): cursei

*ascoltatori, gli (m.) (sing. l’ ascoltatore):

convalida, la (f.): validarea

ascultătorilor

salire, inf.: a urca

*programma, il (m.): emisiunea

viaggia, inf. viaggiare: călătorește

*siamo in ritardo: am întârziat

negozio, il (m.): magazin
vende, inf. vendere: vinde

2

sigarette, le (f.) (sing. la sigaretta): țigări

meno un quarto: fără un sfert

oggetti, gli (m.) (sing. l’ oggetto): obiecte

è mezzanotte e mezzo/a (trenta): este miezul

sito, il (m.): website

nopții și jumătate (treizeci de minute)
2
3

speciale, (m. e f.): special

disegnate, inf. disegnare: desenați

vaporetto, il (m.): vaporaș

lancette, le (f.): limbile

linea, la (f.): linie
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Il tempo libero degli italiani

Quaderno degli esercizi – Unità 2

1

1

per cento: la sută

supermercato, il (m.): supermarket

dedica il proprio tempo, inf. dedicare:
dedică timpul liber

2

soprattutto, avv.: mai ales

lago, il (m.): lac

camminare, inf.: să meargă pe jos
corre, inf. correre: să alerge

3

va in bicicletta: să meargă cu bicicleta

concerto, il (m.): concertul

naviga su internet: navighează pe internet
lettura, la (f.): lectura

5b

lettrici, le (f.) (sing. la lettrice): cititoarele

tradurre, inf.: traduce

creativi, (m.) (sing. creativo): creative

francese, il (m.): franceză

giardinaggio, il (m.): grădinăritul

rimanere, inf.: a rămâne

Paese, il (m.): țara

stanco, (m.): obosit

costano, inf. costare: costă

spegnere, inf.: a opri

percentuali, le (f.) (sing. la percentuale):
procentele

6

stesse, (f.) (sing. stessa): aceleași

a colazione: la micul-dejun
colazione, la (f.): mic-dejun

Attività Video – Episodio Che bella casa!
Per cominciare...

telefono, il (m.): telefonul

1

7

significano, inf. significare: înseamnă

esame, l’ (m.): examen

relative, (f.) (sing. relativa): referitoare
8
2

viceversa, avv.: invers

secondo, il (m.): secunde

portare, inf.: să îl duc

continua, inf. continuare: continuă
11a

Guardiamo

ancora, avv.: încă

2

aspetto, inf. aspettare: îl aștept

disordine, il (m.): dezordine

estero, l’ (m.): străinătate

Facciamo il punto

11b

1

vicina di casa, la (f.) (m. il vicino di casa):

in fondo a destra: în capăt, pe dreapta

vecina

fuori, avv.: afară
12
2

studia Lettere: studiază la Facultatea de Litere

succede, inf. succedere: se întâmplă
scena, la (f.): scenă

14
orizzontali, (m. e f.) (sing. orizzontale):
orizontal
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verticali, (m. e f.) (sing. verticale): vertical

quantità, la (f.): cantitate
indefinita, (f.) (m. indefinito): nedefinită

Test finale

dubbio, il (m.): îndoială

C

arredamento, l’ (m.): mobilier

prepariamo, inf. preparare: pregătim

localizzare, inf.: localizăm
possesso, il (m.): posesia

Unità 3 – In contatto

ringraziare, inf.: mulțumim
stagioni, le (f.) (sing. la stagione): anotimpurile

Libro dello studente

milione, il (m.): milion

essere in contatto: a rămâne în contact

preposizioni articolate, le (f.): prepozițiile

contatto, il (m.): contact

articulate
articolo partitivo, l’ (m.): articolul partitiv

Per cominciare...

possessivi, i (m.): posesivele

1

linguaggio dell’informatica, il (m.): limbajul

videochiamata, la (f.): apel video

informatic

pacco postale, il (m.): colet poștal

utili, (m. e f.) (sing. utile): utile

2

A Puoi andare al bar Eden.

comunicare, inf.: a comunica

1

conversazioni, le (f.) (sing. la conversazione):

precedente, (m. e f.): anterioară

conversații
4
3

lingua parlata, la (f.): limbajul curent

riesce, inf. riuscire: reușește
consiglia, inf. consigliare: o sfătuiește

5

*fra un po’: peste puțin timp

da dove viene?: de unde este?

*tecnico, il (m.): tehnicianul

Olanda, l’ (f.): Olanda

*durante: în

guanti, i (m.) (sing. il guanto): mănușile

*pausa pranzo, la (f.): pauza de prânz

cassetto, il (m.): sertar

*buonissimi, (m.) (sing. buonissimo): foarte

riviste, le (f.) (sing. la rivista): revistele

bune

tavolo, il (m.): masă

*Posta, la (f.): Poștă
*davanti a: în fața

6

*ha sempre con sé: are întotdeauna cu el

di solito: de obicei

*portatile, il (m.): calculatorul portabil

un luogo determinato e non generico: un

*lontano da: departe de

anumit loc, care nu este general

*incontrare, inf.: să mă întâlnesc

luogo, il (m.): loc

*mando, inf. mandare: îi trimit

banca, la (f.): bancă

*subito, avv.: imediat

in particolare: în special

*figurati, inf. figurarsi: cu plăcere

Italia del Sud, l’ (f.): Italia de Sud
comunale, (m. e f.): comunală

In questa unità impariamo...

scuola media, la (f.): școala gimnazială

comunicazione, la (f.): comunicare

Banca Commerciale, la (f.): Banca

esprimere, inf.: exprimăm

Comercială
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direttore, il (m.): directorului

scrivania, la (f.): biroului
sedie, le (f.) (sing. la sedia): scaunele

8

intorno a: în jurul

panificio, il (m.): brutărie

sulla parete: pe perete

restituire, inf.: restitui

tavolino, il (m.): măsuța

pane, il (m.): pâine

tra le poltrone: între fotolii

frutta, la (f.): fructe

tappeto, il (m.): covorul
sotto: sub

B A che ora?

lampada, la (f.): lampă

1

quadro, il (m.): tabloul

c’è una foto in meno: lipsește o imagine

sopra: deasupra

*Ufficio Postale, l’ (m.): Oficiul poștal

pianta, la (f.): plantei

*non credo, inf. credere: nu cred
*chiude, inf. chiudere: închide

2

*Corso Venezia, il (m.): Corso Venezia

parti, le (f.) (sing. la parte): părțile

(bulevard)

scatola, la (f.): cutie

*sicuro, (m.): sigur
*probabilmente, avv.: probabil

3
specchio, lo (m.): oglindă

3

cuscini, i (m.) (sing. il cuscino): perne

pranza, inf. pranzare: prânzește
cena, inf. cenare: cinează

4

orario di lavoro, l’ (m.): programul de lucru

infatti: așa este
c’è sciopero generale: este grevă generală

4

sciopero generale, lo (m.): grevă generală

seguenti, (m. e f.) (sing. seguente):

veramente, avv.: extrem

următoarele

c’è traffico: este trafic

urgente, (m. e f.): urgent

traffico, il (m.): trafic

sportello, lo (m.): ghișeu
orario di apertura, l’ (m.): program de lucru

D Di chi è?
2

5a

motorino, il (m.): motoreta

canale, il (m.): canalul

perciò: prin urmare

C Dov’è?

E Grazie!

1

1

abiti, gli (m.) (sing. l’abito): hainele

grazie mille!: mulțumesc mult!

dentro: în

valigie, le (f.) (sing. la valigia): valize

armadio, l’ (m.): dulap

nessun problema: nicio problemă

televisore, il (m.): televizorul

appunti, gli (m.): notițele

camino, il (m.): șemineu

grazie tante: mulțumesc frumos

divano, il (m.): canapeaua

di niente: cu plăcere

libreria, la (f.): biblioteca

parco, il (m.): parcul

dietro: în spatele

estate, l’ (f.): vara
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settembre, il (m.): septembrie

CAP (Codice di Avviamento Postale), il (m.):

non c’è di che: pentru nimic

Cod poștal
sigla della provincia, la (f.): indicativul

F Vocabolario e abilità

județului

vocabolario, il (m.): vocabular

un bacio: te sărut

abilità, l’ (m.): competențe

ti abbraccio forte: te îmbrățișez tare
un abbraccio: te îmbrățișez

1

tanti baci: multe sărutări

gennaio, il (m.): ianuarie

bacioni: pupici

febbraio, il (m.): februarie

cari (carissimi) ragazzi: dragi (dragii mei) copii

marzo, il (m.): martie

centrale, (m. e f.): centrală

aprile, l’ (m.): aprilie

condividere, inf.: partaja

maggio, il (m.): mai
giugno, il (m.): iunie

Il linguaggio dei messaggi...

luglio, il (m.): iulie

adulti, gli (m.) (sing. l’adulto): adulții

agosto, l’ (m.): august

servizi di messaggeria istantanea, i (m.):

settembre, il (m.): septembrie

servicii de mesagerie instantanee

ottobre, l’ (m.): octombrie

veloce, (m. e f.): rapidă

novembre, il (m.): noiembrie

tipiche, (f.) (sing. tipica): tipice

dicembre, il (m.): decembrie

italiano digitato, l’ (m.): limbii italiene în era

autunno, l’ (m.): toamnă

digitală

primavera, la (f.): primăvară

significato, il (m.): semnificația

inverno, l’ (m.): iarnă

ti voglio bene: te iubesc

estate, l’ (f.): vară

... e dell’informatica
3

campo, il (m.): câmpul

richieste, (f.) (sing. richiesta): solicitate

generalmente, avv.: în general

prezzo, il (m.): prețul

simboli, i (m.) (sing. il simbolo): simbolurile

scoperta, la (f.): descoperirea

corrispondente, (m. e f.): corespunzătoare

America, l’ (f.): Americii

faccina, la (f.): emoticon

abitanti, gli (m.) (sing. l’abitante): locuitorii

cliccare, inf.: a face clic

scooter, lo (m.): scuter

caricare, inf.: a încărca

nascita, la (f.): naștere

scaricare, inf.: a descărca

costo, il (m.): prețul

sito internet, il (m.): website

villa, la (f.): vilei

chattare, inf.: a chatui

Conosciamo l’Italia
Scrivere un’email o una lettera

Telefonare in Italia

mittente, (m. e f.): expeditor

0039

abbreviazione, l’ (f.): abreviere

prefisso, il (m.): prefixul

laurea, la (f.): diplomă de licență

desiderata, (f.) (m. desiderato): dorite

ingegnere, l’ (m.): inginer

naturalmente, avv.: evident

destinatario, il (m.): destinatar

chiamare, inf.: apela

riceve, inf. ricevere: primește

numeri utili, i (m.): numere utile

Edizioni Edilingua
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sia... che...: atât ... cât și ...

solo, avv.: numai

cittadini, i (m.) (sing. il cittadino): cetățenii
emergenze, le (f.) (sing. l’emergenza): urgență

4

valido, (m.): valabil

semplici, (m. e f.) (sing. semplice): simple

carabinieri, i (m.): carabinierilor

Francia, la (f.): Franța

ambulanza, l’ (f.): ambulanța
internazionale, (m. e f.): internațional

5

sanitaria, (f.) (m. sanitario): medicală

regalo, il (m.): cadou

infanzia, l’ (f.): copii

Italia del Nord, l’ (f.): Italia de Nord

antiviolenza donna, (f.): violență împotriva
femeilor

6

polizia di stato, la (f.): poliția de stat

Argentina, l’ (f.): Argentina

vigili del fuoco, i (m.): pompieri
8

Autovalutazione

per fortuna: din fericire

4

giornata, la (f.): zi

estranea, (f.) (m. estraneo): care nu se

parere, il (m.): sfat

potrivește

vecchio metodo, il (m.): vechea metodă
tecnologia, la (f.): tehnologia

Attività Video – Episodio Un video da
inviare
Facciamo il punto

adattato, (m.): adaptat

1

bravo, (m.) (pl. bravi): bun

9

gesti, i (m.) (sing. il gesto): gesturile
12
2

penso di sì: cred că da

riassunto, il (m.): rezumat
14

Quaderno degli esercizi – Unità 3

bianchi, (m.) (sing. bianco): albe

1a
fiori, i (m.) (sing. il fiore): florile

19
seminario, il (m.): seminar

2a

Europa, l’ (f.): Europei

giro, il (m.): plimbare

Statale, (m. e f.): de stat

Musei Vaticani, i (m.): Muzeele Vaticanului
20
2b

ponti, i (m.) (sing. il ponte): poduri

Piazza della Repubblica: Piazza della

monte, il (m.): munte

Repubblica (piață din Roma)

circa: aproximativ

repubblica, la (f.): republică
provare, inf.: încerca

21

Colombia, la (f.): Columbia

monumento, il (m.): monument

Equador, l’ (m.): Ecuador

*hai fatto grandi progressi: ai făcut progrese

Brasile, il (m.): Brazilia

mari

Edizioni Edilingua
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*cultura, la (f.): cultura

situare un avvenimento nel passato: să situăm

*architettura, l’ (f.): arhitectura

un eveniment în trecut

*si trova, inf. trovarsi: se află

situare, inf.: a situa

*fontana, la (f.): fântână

avvenimento, l’ (m.): eveniment

*facile, (m. e f.): simplu

data, la (f.): dată

*questo sì che è difficile: asta chiar este dificilă

ordinare, inf.: să comandăm

*chiesa, la (f.): biserica

preferenza, la (f.): preferință

*boh: hm

passato prossimo, il (m.): perfectul compus

*castello, il (m.): castelul

avverbio, l’ (m.): adverbul

*Foro Romano, il (m.): Forumul Roman

uso, l’ (m.): folosirea

*campanile, il (m.): clopotniță
*non c’è male: nu e rău

A Come hai passato il fine settimana?
1

Test finale

non c’è male: destul de bine

B

male, avv.: rău

cinese, il (m.): chineza
Cina, la (f.): China

4
passeggiata, la (f.): plimbare

Unità 4 – Buon fine settimana!
Libro dello studente
Per cominciare...

sono state, inf. stare: au fost
5
fatti, i (m.) (sing. il fatto): fapte

1
riordinare, inf.: să fac ordine

6a

compagnia, la (f.): în compania cuiva

pasta, la (f.): paste

3

6b

locandine, le (f.) (sing. la locandina): postere

ricostruire, inf.: a reconstrui

*spettacolo, lo (m.): spectacol

stamattina, avv.: în această dimineață

*ridere, inf.: am mai râs

cornetto, il (m.): corn

*commedia, la (f.): comedie
*cameriere, il (m.): chelnerul

7a

*sbagliato, (m.): greșită

soggetto, il (m.): subiectul

*abbiamo fatto confusione: am făcut confuzie

due giorni fa: acum două zile

*confusione, la (f.): confuzie

l’altro ieri: alaltăieri

*un sacco di gente: multă lume
*diverse, (f.) (sing. diversa): diferite

7b

*che cosa hai fatto di bello?: ce ai făcut

scorsa, (f.) (m. scorso): trecută

frumos?

Germania, la (f.): Germania

*peccato!: păcat!

B Ma che cosa è successo?
In questa unità impariamo...

1

passato, il (m.): trecut

hanno rubato, inf. rubare: au furat
interroga, inf. interrogare: interoghează

Edizioni Edilingua
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poliziotto, il (m.): polițistul

ruoli, i (m.) (sing. il ruolo): rolurile

mensa, la (f.): cantină

cantare, inf.: a cânta

dentista, il (m.): dentist

C Un fine settimana al museo
2

1

verbi di movimento, i (m.): verbe de mișcare

ha pubblicato, inf. pubblicare: a publicat

movimento, il (m.): mișcare

progetto, il (m.): proiectul

verbi di stato, i (m.): verbe de stare

è diventato, inf. diventare: a devenit

intransitivi, (m.) (sing. intransitivo): intranzitive

appuntamento fisso: eveniment mult așteptat

nascere, inf.: a se naște

fisso, (m.): fix

transitivi, (m.) (sing. transitivo): tranzitive

sarda, (f.) (m. sardo): din Sardinia

completa, (f.) (m. completo): complet

ospita, inf. ospitare: găzduiește
artisti, gli (m.) (sing. l’artista): artiști

3

locali, (m. e f.) (sing. locale): locali

intero, (m.): complet

propone, inf. proporre: propune

agente di polizia, l’ (m.): agentul de poliție

musica classica, la (f.): muzică clasică

aula, l’ (f.): sală de clasă

ospite, l’ (m.): oaspete

abbiamo chiacchierato un’oretta, inf.

violinista, il (m.): violonist

chiacchierare: am discutat cam o oră

premi, i (m.) (sing. il premio): premii

da solo: singur

quartetto, il (m.): cvartet
dura, inf. durare: durează

4

evento, l’ (m.): evenimentul

all’inizio: la început
per prima cosa: primul lucru

3
scuola elementare, la (f.): școala primară

6b

riferire al resto della classe: prezinte celorlalți

collegate, inf. collegare: uniți

colegi din clasă

infiniti, gli (m.) (sing. l’infinito): infinitivele
vincere, inf.: a câștiga

4

lista, la (f.): lista

scambiatevi, inf. scambiarsi: schimbați
è morto, inf. morire: a murit

7

bellezza, la (f.): frumusețe

Divina Commedia, la (f.): Divina Comedie

stabilisce, inf. stabilire: stabilește

squadra, la (f.): echipă

nuovo record mondiale, il (m.): nou record

mondiali di calcio, i (m.): cupă mondială de

mondial

fotbal

spettatori, gli (m.) (sing. lo spettatore):
spectatori

8

inventa, inf. inventare: inventează

mima, inf. mimare: mimează

geniale, (m. e f.): genială

esattamente, avv.: exact
appunto, avv.: de exemplu

5a

di quale verbo si tratta: despre ce verb este

posizione, la (f.): poziția

vorba

appena, avv.: tocmai

participio passato, il (m.): participiul trecut
Edizioni Edilingua
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5b

pizzette, le (f.) (sing. la pizzetta): pizzette

mai, avv.: niciodată

(pizze mici)

patente, la (f.): permisul de conducere

aperitivi, gli (m.) (sing. l’aperitivo): băuturi

verità, la (f.): adevărul

aperitive

liceo, il (m.): liceului

analcolico, (m.): fără alcool
bibite, le (f.) (sing. la bibita): băuturi

D Per me, un panino.

răcoritoare

1

spremuta d’arancia, la (f.): fresh de portocale

illustrazioni, le (f.) (sing. l’illustrazione): ilustrațiile

succhi di frutta, i (m.) (sing. il succo di frutta):

ho fame: mi-e foame

sucuri de fructe

fame, la (f.): foame

birra alla spina, la (f.): bere la halbă

listino, il (m.): meniu

tiramisù, il (m.): tiramisu

tramezzino, il (m.): tramezzino (sandwich

coppetta gelato, la (f.): cupă de înghețată

triunghiular)
fetta, la (f.): felie

4

torta al cioccolato, la (f.): tort de ciocolată

drammatizzate, inf. drammatizzare: puneți în

hai deciso, inf. decidere: te-ai hotărât

scenă

anzi, avv.: de fapt

ho sete: mi-e sete

meglio, avv.: mai bine

sete, la (f.): sete

dunque: deci
formaggio, il (m.): brânză

6

caffè macchiato, il (m.): cafea macchiato

macchina di seconda mano, la (f.): mașină

(cu spumă de lapte)

second-hand

acqua minerale naturale, l’ (f.): apă minerală

a causa di...: din cauza...

plată
crudo, (m.): crudă

E Abilità

mozzarella, la (f.): mozzarella

2

lattina, la (f.): cutie

preferito, (m.): favorită

deciso, (m.): hotărât

spiegare, inf.: explica

3
caffè corretto, il (m.): cafea corretto (cafea

Conosciamo l’Italia
Come hai passato il fine settimana?

espresso aromată cu lichior sau țuică)

personali (m. e f.) (sing. personale): personale

caffè decaffeinato, il (m.): cafea

ricerca, la (f.): sondaj

decafeinizată

a volte: uneori

caffellatte, il (m.): cafea cu lapte

solite cose, le (f.): lucrurile obișnuite

tè, il (m.): ceai

occasione, l’ (f.): ocazie

tisane, le (f.) (sing. la tisana): ceaiuri de plante

prodotti, i (m.) (sing. il prodotto): produse

cioccolata in tazza, la (f.): ciocolată în
ceașcă

Il bar italiano

tazza, la (f.): ceașcă

banco, il (m.): tejghea

panna, la (f.): frișcă

fanno lo scontrino: fac bonul

tè freddo, il (m.): ceai rece

scontrino, lo (m.): bon de casă

pomodoro, il (m.): roșii

cioè: respectiv
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cassa, la (f.): casă

grafico, il (m.): graficul

insalata, l’ (f.): salată

consumo, il (m.): consumul

pieni, (m.) (sing. pieno): pline

quotidiano, (m.): zilnic

vita, la (f.): viață

mattina appena svegli: dimineața, imediat

sole, il (m.): soare

după trezire

clienti, i (m.) (sing. il cliente): clienți

metà mattina: la jumătatea dimineții

accoglienti, (m. e f.) (sing. accogliente):

appena si sveglia: imediat ce se trezește

primitoare

Autovalutazione
“Un caffè!”

1

quasi, avv.: aproape

incertezza, l’ (f.): incertitudine

moka, la (f.): espressor moka
design industriale: design industrial

Attività Video – Episodio Una pausa al bar
Facciamo il punto

industriale, (m. e f.): industrial

1

museo di arte contemporanea, il (m.): muzeul

ordinazioni, le (f.) (sing. l’ordinazione):

de artă contemporană

comenzile

caffettiera, la (f.): espressor

contemporanea, (f.) (m. contemporaneo):
contemporan

2

invenzione, l’ (f.): inventarea

in base a...: în funcție de

macchina per il caffè da bar, la (f.): espressor
profesional de bar

Quaderno degli esercizi – Unità 4

velocità, la (f.): viteza

1

preparazione, la (f.): pregătire

ieri, avv.: ieri

consumazione, la (f.): consumare

radio, la (f.): radio

oltre a...: pe lângă ...
tazzina, la (f.): ceașcă de cafea

2

sapore, il (m.): aromă

festa, la (f.): petrecerea

leggero, (m.): delicată

torta, la (f.): tort

ristretto, (m.): ristretto (cafea preparată cu
mai puțină apă)

5

forte, (m. e f.): intensă

tranquillo, (m.): liniștit

liquore, il (m.): lichior
caldo, (m.): cald

6

pochissimo, (m.): foarte puțină

giapponese, (m. e f.): japoneză

bevanda, la (f.): băutură
colore, il (m.): culoarea

7

abiti, gli (m.) (sing. l’abito): îmbrăcămintei

lasciare, inf. lasciare: a lăsa

frati cappuccini, i (m.): fraților capucini
consiglio, il (m.): sfat

8a

soltanto, avv.: numai

riscrivi, inf. riscrivere: scrie din nou

Caffè, che passione!

9

passione, la (f.): pasiune

spendiamo, inf. spendere: cheltuim
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soldi, i (m.): bani

scarpe, le (f.) (sing. la scarpa): pantofi
eleganti, l’ (m.): eleganți

12

ombrello, gli (m.): umbrelă

matematica, la (f.): matematica

occhiali da sole, il (m.): ochelari de soare
campeggio, l’ (f.): camping

14

avventura, la (f.): aventura

aranciata, l’ (f.): oranjada

solitudine, il (m.): singur

15a

3

pezzo, il (m.): felie

*documento, il (m.): act

*dieta, la (f.): regim

*bagagli, i (m.) (sing. il bagaglio): bagaje

*cappuccio, il (f.): cappuccino

*bagaglio a mano, il (m.): bagaj de mână

*non ti preoccupare: nu-ți fă griji

*carta d’imbarco, la (f.): cartea de îmbarcare

*non importa, inf. importare: nu contează

*buon viaggio: călătorie plăcută

*siediti, inf. sedersi: așează-te

*viaggio, il (m.): călătorie

*signorina, la (f.): domnișoară

*partenza, la (f.): pleci

*caffè lungo macchiato, il (m.): cafea lungo

*parenti, i (m.): rude

macchiato (cafea cu spumă de lapte,

*festeggiare, inf.: a sărbători

pregătită cu cantitate dublă de apă)

*Capodanno, il (m.): Anul Nou
*Epifania, l’ (f.): Bobotează

20

*Natale, il (m.): Crăciun

strada, la (f.): stradă

*genitori, i (m.): părinții

Ungheria, l’ (f.): Ungaria

*buone feste: sărbători fericite

ungherese, l’ (m.): limba maghiară

*feste, le (f.) (sing. la festa): sărbători

Test finale

4

C

correggete, inf. correggere: corectați-le

musica dal vivo, la (f.): muzică live

cugina, la (f.): verișoara

studenti universitari, gli (m.): studenții
universitari

In questa unità impariamo...

opere d’arte, le (f.) (sing. l’opera d’arte):

previsioni, le (f.) (sing. la previsione): previziuni

opere de artă

promesse, le (f.) (sing. la promessa): promisiuni

chiara, (f.) (m. chiaro): clară

lessico, il (m.): vocabularul

scura, (f.) (m. scuro): brună

futuro semplice, il (m.): viitorul simplu
futuro composto, il (m.): viitorul compus

Unità 5 – Tempo di vacanze

periodo ipotetico, il (m.): perioada ipotetică

Libro dello studente
Per cominciare...

A A Capodanno cosa farete?

1

impiegata, l’ (f.): funcționarul

1

prendere il sole: să fac plajă
sole, il (m.): soare

4

passeggiare, inf.: să mă plimb

Cenone, il (m.): Cina de Anul Nou

nave, la (f.): vaporul

prenotiamo, inf. prenotare: rezervăm
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9

ferie, le (f.): concediu

bigliettino, il (m.): bilet

cucinare, inf.: a găti

10

D Che tempo farà domani?

vignette, le (f.) (sing. la vignetta): ilustrațiile

1

pioverà, inf. piovere: va ploua

tira vento: bate vântul
vento, il (m.): vânt

B Viaggiare in treno

giorno dopo, il (m.): a doua zi

2a

cielo, il (m.): cerul

biglietteria, la (f.): casa de bilete

nuvoloso, (m.): înnorat

controllore, il (m.): controlor

rinunciare, inf.: renunțe

viaggiatori, i (m.) (sing. il viaggiatore): călători

*immagino, inf. immaginare: cred

binario, il (m.): peron

*nemmeno: nici măcar

carrozza, la (f.): vagon

*nuvola, la (f.): nor
*all’improvviso: pe neașteptate

2b

*pessimista, (m. e f.): pesimist

*cambio, il (m.): schimbare

*meteo, il (m.): prognoza meteo

*diretto, il (m.): trenul direct
*andata, l’ (f.): dus

2

*ritorno, il (m.): întors

zone, le (f.) (sing. la zona): zone

*centesimi, i (m.) (sing. il centesimo): cenți

temperature, le (f.) (sing. la temperatura):

*proveniente, (m. e f.): din direcția

temperatura

*diretto, (m.): trenul direct

variabile, (m. e f.): variabil

*è in arrivo: sosește

temporale, il (m.): furtună

*anziché: în loc

neve, la (f.): zăpadă
nebbia, la (f.): ceață

4

calmo, (m.): calmă

direzione, la (f.): direcția

mosso, (m.): agitată
deboli, (m. e f.) (sing. debole): slab

5

moderati, (m.) (sing. moderato): moderat

regionale veloce, il (m.): tren regional rapid

in diminuzione: în scădere
stabili, (m. e f.) (sing. stabile): stabilă

6

in aumento: în creștere

infine, avv.: în cele din urmă

*nuvolosità, la (f.): înnorare
*intensa, (f.) (m. intenso): accentuată

C In montagna

*penisola, la (f.): peninsula

1

*mattino, il (m.): dimineții

settimana bianca, la (f.): săptămâna albă

*possibilità, la (f.): posibilitate

(vacanță destinată schiului)

*graduale, (m. e f.): treptată

Alpi, le (f.): Alpi

*miglioramento, il (m.): îmbunătățire

permesso, il (m.): oră liberă
3
3

nevica, inf. nevicare ninge

prendere le ferie: a lua concediu
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4

pasticcerie, le (f.) (sing. la pasticceria):

coperto, (m.): acoperit

cofetărie

agitato, (m.): agitată

arrivo, l’ (m.): sosirea
doni, i (m.) (sing. il dono): cadouri

E Vocabolario e abilità

mercatini di Natale, i (m.): piețele de Crăciun

1a

oggetti di artigianato, gli (m.): obiectele

definizioni, le (f.) (sing. la definizione):

artizanale

definițiile

detti, inf. riassumere: zicători

Babbo Natale, il (m.): Moș Crăciun

riassumono, il (m.): exprimă pe scurt

presepe, il (m.): scena nativității

popolo, inf. insegnare: populară

gioco, il (m.): joc

insegnano, inf. produrre: învață

bingo, il (m.): bingo

produce, il (m.): produce

tombola, la (f.): tombolă

laboratorio, il (m.): laboratorul

dolce, il (m.): prăjitură
tradizionale, (m. e f.): tradițională

3

panettone, il (m.): panettone (cozonac

compilate, inf. compilare: completați

italian)

mostrare, inf.: arătați

addobbiamo, inf. addobbare: împodobim

Palio di Siena, il (m.): Palio di Siena (cursă de
cai din Siena)

2

Regata Storica, la (f.): Regata Istorică

avete trascorso, inf. trascorrere: ați petrecut

piatti speciali, i (m.): feluri de mâncare
speciale

Conosciamo l’Italia
Natale in Italia: fra tradizione e curiosità

I treni in Italia

tradizione, la (f.): tradiție

1

curiosità, la (f.): curiozitate

brevemente, avv.: pe scurt

proverbio, il (m.): proverb

distanze, le (f.) (sing. la distanza): distanțe

conoscenti, i/le (m. e f.) (sing. il/la

sia... che...: atât ... cât și ...

conoscente): cunoștințe

rete ferroviaria, la (f.): rețeaua feroviară

presepe vivente, il (m.): scena nativității

copre, inf. coprire: acoperă

interpretată

territorio, il (m.): teritoriu

ricreano, inf. ricreare: recrează

nazionale, (m. e f.): național

interpretano, inf. interpretare: interpretează

offerti, (m.) (sing. offerto): oferite

artigiani, gli (m.) (sing. l’artigiano): artizani

piuttosto, avv.: destul de

visitatori, i (m.) (sing. il visitatore): vizitatorilor

esigenza, l’ (f.): necesitate

botteghe, le (f.) (sing. la bottega): atelierele

rapidi, (m.) (sing. rapido): rapide

de lucru

lussuosi, (m.) (sing. lussuoso): luxoase

pandoro, il (m.): pandoro (tip de cozonac

cari, (m.) (sing. caro): scumpe

italian)

oltre: peste

torrone, il (m.): nugaua

prenotazione, la (f.): rezervarea

natalizi, (m.) (sing. natalizio): de Crăciun

obbligatoria, (f.) (m. obbligatorio): obligatorie

produzione, la (f.): produse

all’interno: în cadrul

fatti a mano: de casă

si fermano, inf. fermarsi: se opresc
principalmente, avv.: mai ales
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principali, (m. e f.) (sing. principale):

8

principale

pulite, (f.) (sing. pulita): curate

frequenti, (m. e f.) (sing. frequente): des

smog, lo (m.): smog

fare la fila: stați la coadă

tecnologiche, (f.) (sing. tecnologica):

direttamente, avv.: direct

tehnologice

Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il (m.):

auto a benzina, le (f.): autoturismele pe

Patrimoniului Mondial al Umanității

benzină

raggiungere, inf.: ajunge

auto elettriche, le (f.): autoturisme electrice

agile, (m. e f.): simplu

stressati, (m.) (sing. stressato): stresați

siti Unesco, i (m.): locații Unesco
guida, la (f.): ghid

10

dettagliata, (f.) (m. dettagliato): detaliat

accendere, inf.: a porni

Belpaese, il (m.): Belpaese (țara frumoasă,
denumire dată uneori Italiei)

15

ammirare, inf.: admirate

ex: foștii

grazie a...: datorită...
17

Attività Video – Episodio Facciamo
l’albero di Natale?
Guardiamo

18

2

specialità, le (f.) (sing. la specialità):

sequenza, la (f.): ordinea

specialități

addobbi, gli (m.): decorațiunile

esagerato, (m.): exagerat

ristorante vegano, il (m.): restaurant vegan

pure: chiar și
19

Quaderno degli esercizi – Unità 5

marito, il (m.): soțul

1

sciare, inf.: să schieze

dopodomani, avv.: poimâine

andare a sciare: să meargă la schi
*scherzi, inf. scherzare: glumești

2

*biglietti aerei, i (m.) (sing. il biglietto aereo):

tenda, la (f.): cort

biletele de avion
*offerta, l’ (f.): ofertă

3

*insomma, avv.: pe scurt

papà, il (m.): tata

*esperienza, l’ (f.): experiență
*cattiva, (f.) (m. cattivo): rea

4

*ci devo pensare: trebuie să mă gândesc

pianista, il (m.): pianist

Test finale
5

A

bambini, i (m.) (sing. il bambino): copiii

Pasqua, la (f.): Paștele

Inghilterra, l’ (f.): Anglia
B
6

colomba, la (f.): colomba (cozonac de Paște

cucina tipica, la (f.): bucătăria tradițională

în formă de porumbel)
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C

avete programmato, inf. programmare: ați

carnevale, il (m.): carnaval

planificat

Ferragosto, il (m.): Ferragosto (sărbătoare

cucciolo, il (m.): pui

religioasă pe 15 august)
7

Unità 6 – A cena fuori

vivaci, (m. e f.) (sing. vivace): activi
sale, il (m.): sare

Libro dello studente
Per cominciare...

salati, (m.) (sing. salato): sărate

1

B La famiglia di Gianna

locale, il (m.): local

1a

romantica, (f.) (m. romantico): romantică

albero genealogico, l’ (m.): arborele

motivate, inf. motivare: motivați

genealogic
arrabbiatissima, (f.) (m. arrabbiatissimo):

2

foarte supărată

*come mai?: cum așa?

discutere di: a discutat

*discreta, (f.) (m. discreto): discretă

politica, la (f.): politică

*risotto alla milanese, il (m.): risotto alla

padre, il (m.): tatăl

milanese (risotto cu șofran)

povera te, (f.): săraca de tine

*secondo (piatto), il (m.): felul doi

nipote, il/la (m. e f.): nepoată

*cotoletta alla milanese, la (f.): șnițel milanez

in braccio alla sua mamma: în brațele mamei

*antipasto, l’ (m.): aperitiv

sale

*bruschette, le (f.): bruschete
*per caso: cumva

1b
intendiamo, inf. intendere: sunt exprimate

3

rapporti di parentela, i (m.) (sing. il rapporto di

madre, la (f.): mama

parentela): grade de rudenie

In questa unità impariamo...

2

pasti, i (m.) (sing. il pasto): mesele

coniugi, i (m.): soții

nomi di parentela, i (m.): gradele de rudenie
volerci, inf.: a fi necesar

4

metterci, inf.: a dura

pallina, la (f.): minge
tira la pallina a un compagno: aruncă

A È il suo compleanno.

mingea unui coleg

4
macché: nici gând

C Da I due fratelli

moglie, la (f.): soția

1

adoro, inf. adorare: ador

misto, (m.): mixt
linguine, le (f.): paste linguine

6

spaghetti alla carbonara, gli (m.): spaghete

ha dimenticato, inf. dimenticare: ați uitat

carbonara

sciarpa, la (f.): eșarfa

penne all’arrabbiata, le (f.): penne cu sos

volo, il (m.): zborul

arrabbiata
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pollo all’aglio, il (m.): pui cu usturoi
bistecca ai ferri, la (f.): friptură la grătar

2a

cotoletta alla milanese, la (f.): șnițel milanez

cereali, i (m.): cereale

vitello alle verdure, il (m.): vițel cu legume
involtini alla romana, gli (m.): rulade de carne

2b

în stil roman

diffusa, (f.) (m. diffuso): obișnuită

torta di mele, la (f.): tort de mere
panna cotta, la (f.): panna cotta

3

contorni, i (m.): garnituri

cuocere, inf.: fierbe

verdure grigliate, le (f.): legume la grătar

cottura, la (f.): pregătire

patate al forno, le (f.): cartofi la cuptor
funghi, i (m.) (sing. il fungo): ciuperci

4

vini, i (m.) (sing. il vino): vinuri

passaporto, il (m.): pașaportul

*ben cotta, per favore!: bine făcută, vă rog!
*acqua minerale frizzante, l’ (f.): apă minerală

E Vocabolario e abilità
1

2

tavola apparecchiata, la (f.): masa aranjată

saporito, (m.): gustos

tovaglia, la (f.): față de masă
tovagliolo, il (m.): șervețel

5a

forchetta, la (f.): furculiță

pasta al dente, la (f.): paste al dente

pepe, il (m.): piper

affatto, avv.: deloc

coltello, il (m.): cuțit

carne, la (f.): carnea
2
5b

sugo, il (m.): sosul

dividetevi, inf. dividersi: împărțiți-vă

salame, il (m.): salamul
tagliare, inf.: a tăia

D Facciamo uno spuntino?

friggere, inf.: a prăji

spuntino, lo (m.): gustare

mescolare, inf.: a amesteca
grattugiare, inf.: a rade

1
biscotti al cioccolato, i (m.) (sing. il biscotto al

3

cioccolato): biscuiți cu ciocolată

pentola, la (f.): oala

siccome: întrucât

grattugia, la (f.): răzătoarea

ho sempre fretta: sunt mereu pe fugă

tagliere, il (m.): tocătorul

fretta, la (f.): grabă

padella, la (f.): tigaia

al massimo: cel mult

mestolo, il (m.): polonicul

fette biscottate, le (f.): pâine prăjită felii

colapasta, il (m.): strecurătoarea

burro, il (m.): unt
miele, il (m.): miere

4

salto sempre la cena: sar mereu peste cină

somiglianze, le (f.): asemănări

merenda, la (f.): gustare
sono a posto: îmi este suficient

5

in ogni caso: în orice caz

notizia, la (f.): veste
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economico, (m.): ieftin

La pasta

grazie in anticipo: mulțumesc anticipat

1
farfalle, le (f.): farfalle

Conosciamo l’Italia
La cucina italiana: un po’ di storia

tortellini, i (m.): tortellini

1

tagliatelle, le (f.): tagliatelle

fusilli, i (m.): fusilli

legati, (m.) (sing. legato): legate
personaggi storici, i (m.) (sing. il personaggio

2

storico): personaje istorice

culinario, (m.): culinar

arabi, gli (m.) (sing. l’arabo): arabi

votate, inf. votare: votați-l

austriaci, gli (m.) (sing. l’austriaco): austrieci
ricette, le (f.) (sing. la ricetta): rețetele

Dove mangiano gli italiani?

leggenda, la (f.): legende

1

in realtà: de fapt

paninoteca, la (f.): magazin de sandwichuri

secoli, i (m.) (sing. il secolo): secole

osteria, l’ (f.): ospătărie

Greci, i (m.): grecii

parecchie, (f.) (sing. parecchia): numeroase

Etruschi, gli (m.): etruscii

consumare, inf.: mânca

una specie di...: un fel de...

troppo, (m.): foarte

preparate, (f.) (sing. preparata): pregătite

costosa, (f.) (m. costoso): scumpă

introdurre, inf.: au introdus

frequentata, (f.) (m. frequentato): frecventată

siciliana, (f.) (m. siciliano): siciliană

varietà, la (f.): varietate

commerci marittimi, i (m.): comerțului maritim

regionali, (m. e f.) (sing. regionale): regionale

piano piano: încet, încet

ambiente, l’ (m.): mediu

antichissima, (f.) (m. antichissimo): extrem de

gustare, inf.: să deguste

veche

raffinati, (m.) (sing. raffinato): rafinate

pietre, le (f.) (sing. la pietra): pietre

per mancanza di tempo: din lipsă de timp

focaccia, la (f.): focaccia

ricercato, (m.): fin

sottilli fette di pane, le (f.): felii subțiri de pâine
ingredienti, gli (m.) (sing. l’ingrediente):

Attività Video – Episodio Ho una fame...!
Per cominciare...

ingrediente

1

e non solo: și nu numai

senza audio: fără sonor

aggiunta, l’ (f.): adăugarea

re, il (m.): regele
regina, la (f.): regina

Quaderno degli esercizi – Unità 6

corte, la (f.): curte

1

pizzaiolo, il (m.): pizzer

benissimo, avv.: foarte bine

assaggiare, inf.: gusta

ti sei laureata, inf. laurearsi: ai terminat

tricolore, (m. e f.): tricoloră

facultatea

bandiera, la (f.): stegaul

occhiata, l’ (f.): privire

basilico, il (m.): busuiocului

pizzeria, la (f.): pizzeria

in onore di...: în onoarea...
conquista, inf. conquistare: cucerește

4

racconto fantastico, il (m.): poveste fantastică

litiga, inf. litigare: se ceartă

singoli prodotti, i (m.): fiecare dintre produsele

terribile, (m. e f.): teribil
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rumorosi, (m.) (sing. rumoroso): zgomotoase

giallo/poliziesco, (m.): polițist
orrore, l’ (m.): groază

5
pesanti, (m. e f.) (sing. pesante): grele

3

spaghetti al pesto, gli (m.): spaghetele cu

*visto che...: dat fiind că...

pesto

*febbre, la (f.): febră

lasagne alla bolognese, le (f.): lasagna

*innanzitutto, avv.: în primul rând

bolognese

*confuso, (m.): confuz
*in che senso?: în ce sens?

9

*complicata, (f.) (m. complicato):

architetto, l’ (m.): arhitectă

complicată

divertente, (m. e f.): distractivă

*commenti, i (m.) (sing. il commento):
comentarii

13

*strano, (m.): ciudat

ma cosa mettere in tavola?: dar ce să punem

*metà, la (f.): jumătate

pe masă?

*innamorata, (f.) (m. innamorato):

cucchiaio, il (m.): lingură

îndrăgostită
*fantasma, il (m.): fantoma

15

*assassino, l’ (m.): asasin

tempo verbale, il (m.): timpul verbelor
gnocchi, gli (m.): gnocchi

In questa unità impariamo...
ricordi, i (m.) (sing. il ricordo): amintiri

18

accordo, l’ (m.): acordul

bollire, inf.: fierb

disaccordo, il (m.): dezacordul

cuoco, il (m.): bucătarul

imperfetto indicativo, l’ (m.): indicativul
imperfect

19

trapassato prossimo, il (m.): mai mult ca

trattoria, la (f.): birtului

perfectul

culatello, il (m.): culatello (specialitate
italiană din carne de porc)

A Che ridere!
4

21

silenzio, il (m.): tăcerea

in piedi: în picioare

ogni tanto: din când în când

Test finale

6

A

felice, (m. e f.): fericit

va in terza elementare: este în clasa a treia

mentre: în timp ce

Unità 7 – Al cinema

B Ti ricordi?
1

Libro dello studente
Per cominciare...

mazzo di fiori, il (m.): buchet de flori

1

vabbè: eh

genere, il (m.): gen

chissà: cine știe
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3

*eppure: și totuși

abitudini, le (m.) (sing. l’abitudine): obiceiuri

*critiche, le (f.) (sing. la critica): comentariile

azione non conclusa in un momento preciso,
l’ (f.): acțiune neterminată, într-un moment

2

precis

ormai, avv.: deja

azioni contemporanee al passato, le (f.):
acțiuni simultane în trecut

3

azione conclusa, l’ (f.): acțiune terminată

recensioni, le (f.) (sing. la recensione):

azioni successive concluse, le (f.): acțiuni

comentariile

succesive terminate
azione passata interrotta da un’altra azione

4

passata, l’ (f.): acțiune trecută, întreruptă de

si forma?, inf. formarsi: se formează

o altă acțiune trecută
5
4

riquadri, i (m.) (sing. il riquadro): căsuțe

in cerchio: în cerc
buia, (f.) (m. buio): întunecoasă

D Sei d’accordo?

piovosa, (f.) (m. piovoso): ploioasă

1

fa girare la bottiglia: rotește sticla

*bravissimo, (m.): excelent

pennarello, il (m.): carioca

*regia, la (f.): regie

indicato, (m.): indicat

*ragione: la (f.): dreptate

va avanti: continuă

*attrice l’ (f.): actriță

6

2

ho notato, inf. notare: am observat

sicuramente, avv.: cu siguranță

pantaloni, i (m.): pantaloni
maglietta, la (f.): tricou

3

nervoso, (m.): nervos

liberamente, avv.: după cum doriți

non c’era molta gente in giro: nu era multă
lume pe stradă

E Vocabolario e abilità

deserta, (f.) (m. deserto): pustiu

1

impazienti, (m. e f.) (sing. impaziente):

copertina, la (f.): coperta

nerăbdători

Perfetti Sconosciuti, i (m.): Complet străini (film)

Torre pendente, la (f.): Turnul înclinat

titolo, il (m.): titlul
trama, la (f.): subiect

C Avevamo deciso di andare al cinema...

stampa, la (f.): presei

1
*tragedia, la (f.): tragedie

3

*quindi: atunci

pubblicità, la (f.): reclamă

*qualche giorno prima: cu câteva zile înainte

emozionanti, (m. e f.) (sing. emozionante):

*non era un granché: nu era cine știe ce

emoționantă

*allora niente film?: deci nu ați mai fost la

presentati, (m.) (sing. presentato): prezentați

niciun film?
*neppure: nici măcar
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4

risata: râsului

colonna sonora, la (f.): coloana sonoră

italiano medio, l’ (m.): italianul mediu
pregi, i (m.) (sing. il pregio): calitățile

Conosciamo l’Italia
Il cinema italiano: grandi registi...

difetti, i (m.) (sing. il difetto): defectele

apprezzati, (m.) (sing. apprezzato): apreciați

caratteristiche, le (f.) (sing. la caratteristica):

Neorealismo, il (m.): Neorealism

caracteristici

Seconda guerra mondiale, la (f.): al doilea

positive, (f.) (sing. positiva): pozitive

război mondial

negative, (f.) (sing. negativa): negative

professionalmente, avv.: profesional

periodo, il (m.): perioadă
cinematografico, (m.): cinematografic

1

Commedia all’italiana, la (f.): Commedia

citate, inf. citare: citați

all’italiana (comedia italiană)
comiche, (f.) (sing. comica): comice

2

ironia, l’ (f.): ironia

incontrati, (m.) (sing. incontrato): întâlniți

nei confronti di...: față de...

compilate, inf. compilare: completați

società, la (f.): societatea

drammatici, (m.) (sing. drammatico): drame

interpretati, (m.) (sing. interpretato):
interpretate

Autovalutazione

accompagnati, (m.) (sing. accompagnato):

2

însoțite

attraversavo la strada: traversam strada

compositore, il (m.): compozitor

attraversavo, inf. attraversare: traversam

noto, (m.): cunoscut

cosa danno all’Ariston?: ce rulează la Ariston?

premiati, (m.) (sing. premiato): premiați

mi ha investito una bicicletta: m-a lovit o

poetiche, (f.) (sing. poetica): poetice

bicicletă

malinconiche, (f.) (sing. malinconica):

romanzo, il (m.): romanul

Attività Video – Episodio Che film
andiamo a vedere?
Per cominciare...

ammirati, (m.) (sing. ammirato): admirați

stavolta non ci casco!: de data asta nu mă

carriera, la (f.): carieră

păcălești!

capolavori, i (m.) (sing. il capolavoro):

panorami, i (m.) (sing. il panorama):

capodoperele

panorama

melancolice
tratto, (m.): ecranizat

rappresenta, inf. rappresentare: reprezintă
cinema d’autore, il (m.): cinema de autor

Guardiamo

autore, l’ (m.): autor

gratis, avv.: gratis
proiettano, inf. proiettare: proiectează

...e grandi attori
interpreti, gli/le (m. e f.) (sing. l’ interprete):

Quaderno degli esercizi – Unità 7

interpreții

2

talento, il (m.): talent

profumo, il (m.): parfumul

comici, i (m.) (sing. il comico): actorilor de
comedie

3

principe, il (m.): prințul

ospedale, l’ (m.): spital
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telegiornale, il (m.): telejurnalul

3
*uguale, (m. e f.): la fel

4

*di meno: mai puțin

è suonato, inf. suonare: mi-a sunat

*pere, le (f.) (sing. la pera): pere
*banane, le (f.) (sing. la banana): banane

6

*calorie, le (f.) (sing. la caloria): calorii

scrivere la tesi: a scrie teza

*al limone: cu lămâie

prendere il sole: a face plajă

*eccola qui: uite-o
*penne integrali, le (f.): paste integrale de tip

7

penne

per poco: a lipsit puțin

In questa unità impariamo...
9

gioia, la (f.): bucuria

lavare, inf.: a spăla

rammarico, il (m.): regretul
disappunto, il (m.): dezamăgirea

10

pronomi diretti, i (m.): pronumele directe

errori, gli (m.) (sing. l’errore): greșeli

tempi composti, i (m.): timpurile compuse
pronome partitivo, il (m.): particula

19

pronominală

promettere, inf.: a promite

mercati storici, i (m.) (sing. il mercato storico):
piețele istorice

26
recita, inf. recitare: joacă

A Al supermercato

ultimamente, avv.: în ultimul timp

4

*non ne vale la pena: nu merită

uova, le (f.) (sing. l’uovo): ouă

*attimo, l’ (m.): clipă
*basta, inf. bastare: ajunge

5

*geloso, (m.): gelos

confezioni, le (f.) (sing. la confezione):

*originale, (m. e f.): original

pachete
sacchetti, i (m.) (sing. il sacchetto): sacoșe

Test finale

meno male: ce bine

A

a memoria: pe dinafară

è caduto, inf. cadere: a căzut

mi ha convinto, inf. convincere: m-a convins

poteri da supereroe, i (m.) (sing. il potere):
puteri de supererou

7

supereroe, il (m.): supererou

rivedrete, inf. rivedere: îi veți revedea
accompagna, inf. accompagnare: însoțește

Unità 8 – Fare la spesa
Libro dello studente
Per cominciare...

fumare, inf.: fumați
9
litro, il (m.): litru

2
yogurt, lo (m.): iaurt
mele, le (f.) (sing. la mela): mere
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B Che bello!

*vuoi un passaggio?: vrei să te duc cu

1

mașina?

*che rabbia: sunt furios
*accidenti!: fir-ar să fie!

2
collaborazione, la (f.): sprijin

2

vuoi una mano?: vrei o mână de ajutor?

sorpresa, la (f.): surpriză

posso essere d’aiuto?: pot să te ajut?

mannaggia: la naiba

hai bisogno di...: ai nevoie de...

3

3

borsa di studio, la (f.): bursă de studiu

teatrale, (m. e f.): de teatru

C Quanto ne vuole?

4

1

angolo, l’ (m.): colț

desidera, inf. desiderare: ce doriți

occupata, (f.) (m. occupato): ocupată

etti, gli (m.) (sing. l’etto): sute de grame

assolutamente, avv.: neapărat
ah, già: ah, așa este

2

compito, il (m.): temă

almeno, avv.: cel puțin
chilo, il (m.): kilogram

7

un paio: două

pesce alla griglia, il (m.): pește la grătar

dozzina, la (f.): duzină

parcheggiare, inf.: să parchezi
fruttivendolo, il (m.): magazin de fructe și

D Dove li hai comprati?

legume

1
unica, (f.) (m. unico): singura

F Vocabolario

matrimonio, il (m.): nunta

1
mazzo di rose, il (m.): buchet de trandafiri

4

medicina, la (f.): medicament

Spagna, la (f.): Spania

fioraio, il (m.): florărie

una decisione del genere: o astfel de decizie

pescivendolo, il (m.): pescărie

decisione, la (f.): decizie

panetteria, la (f.): brutărie

resto, il (m.): restul
sa tutto di tutti: știe totul despre toți

2
contenitore, il (m.): recipientul

E Ti posso aiutare?

tubetto, il (m.): tub

aiutare, inf.: ajuta

vasetto, il (m.): borcan
scatoletta, la (f.): cutie

1

pacco, il (m.): pachet

*consegnare, inf.: predau

dentifricio, il (m.): pastă de dinți

*traduzione, la (f.): traducerea

marmellata, la (f.): gem

*ti vedo un po’ giù: mi se pare că nu ești în

tonno, il (m.): ton

apele tale
*umore, l’ (m.): temperament
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G No, non ce l’ho!

Prodotti tipici italiani

1

riconoscimento DOP, il (m.): recunoașterea

torta alle carote, la (f.): tort de morcovi

DOP

farina, la (f.): făină

denominazione di origine protetta: denumire

lievito, il (m.): drojdie

de origine protejată

bustina, la (f.): plic

Unione Europea, l’ (f.): Uniunea Europeană

olio, l’ (m.): ulei

conosciuti, (m.) (sing. conosciuto): cunoscute
pianura padana, la (f.): câmpia Padului

3

Decameron di Boccaccio, il (m.):

frigorifero, il (m.): frigider

Decameronul lui Boccaccio
delicato, (m.): delicat

H Abilità

gustoso, (m.): bogat

2

piacevole, (m. e f.): plăcut

negozio di alimentari, il (m.): magazin

allo stesso tempo: în același timp

alimentar

preziosissimo, (m.): neprețuit

negoziante, il (m.): negustorul

energetico, (m.): energic

formaggio grattugiato, il (m.): brânză rasă

dovuto, (m.): datorat

cavolo, il (m.): varză

processo, il (m.): procesului

lattuga, la (f.): salată verde

stagionatura, la (f.): maturare

carta igienica, la (f.): hârtie igienică

maturazione, la (f.): maturare
ottenere, inf.: obține

3

cosce, le (f.) (sing. la coscia): pulpe

insolito, (m.): neobișnuit

ginocchio, il (m.): genunchiului

portafoglio, il (m.): portofelul

maiale, il (m.): porc
genuino, (m.): autentic

Conosciamo l’Italia
Mercati storici d’Italia

gusto, il (m.): gusturile

alimenti, gli (m.): alimente

mucca, la (f.): vacii

orientale, (m. e f.): orientală

ritroviamo, inf. ritrovare: regăsim

acciughe, le (f.) (sing. l’acciuga): anșoa

dieta mediterranea, la (f.): dieta

erbe aromatiche, le (f.): plante aromatice

mediteraneană

piante profumate, le (f.): plante parfumate

a. C. (avanti Cristo): Î. Hr. (înainte de Hristos)

palermitani, i (m.): palermitanii

Annibale: Hannibal

mercati all’aperto, i (m.): piețele în aer liber

preferibile, (m. e f.): de preferat

abbigliamento, l’ (m.): îmbrăcăminte

conservarla, inf. conservare: să fie păstrată

calzature, le (f.): încălțăminte

a temperatura ambiente: la temperatura

casalinghi, i (m.): obiecte pentru casă

camerei

bufala, la (f.): bivoliță

tranne: cu excepția
coloratissimo, (m.): extrem de colorat

1

veneziani, i (m.): venețienii

è utilizzato, inf. utilizzare: este folosit

frequentano, inf. frequentare: îl frecventează

scrittore, lo (m.): scriitor

1

2

ti interessa, inf. interessare: te interesează

aceto balsamico (m.): oțet balsamic
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pecorino, il (m.): brânză pecorino

*ammorbidente, l’ (m.): balsam de rufe

pistacchio, il (m.): fistic

*spalle, le (f.): umerii
*noia, la (f.): pacoste

Autovalutazione

*crema idratante, la (f.): cremă hidratantă

1

*dio sia lodato: Dumnezeu să fie lăudat

è colpa mia: este vina mea
colpa, la (f.): vină

22
convenienti, (m. e f.) (sing. conveniente):

4

prețuri accesibile

macellaio, il (m.): măcelar

tirare sul prezzo: trage de preț
sconto, lo (m.): reducere

Attività Video – Episodio Arriva lo zio
Tony!
Per cominciare...

scelta, la (f.): alegere

1

quartiere, il (m.): cartier

orario di chiusura, l’ (m.): ora de închidere
parcheggio, il (m.): parcare

puntata, la (f.): episod

Test finale
2

A

gorgonzola, il (m.): brânză gorgonzola

canile, il (m.): adăpostul pentru câini

ravioli di zucca, i (m.): ravioli cu dovleac

abbandonati, (m.) (sing. abbandonato):
abandonați

Quaderno degli esercizi – Unità 8

disperati, (m.) (sing. disperato): disperați

5
ha postato, inf. postare: a postat

B
aveva regalato, inf. regalare: făcuse cadou

16
avevano riconosciuto, inf. riconoscere:

C

recunoscuseră

grammi, i (m.) (sing. il grammo): grame
denti, i (m.): dinții

17
Pagine Gialle, le (f.): Pagini Aurii
basta così: este suficient

Unità 9 – Andiamo a fare spese

20

Libro dello studente
Per cominciare...

*scade, inf. scadere expiră

1

*olive, le (f.) (sing. la oliva): măsline

stilisti, gli (m.) (sing. lo stilista): stiliști

*foglietto, il (m.): foaia

capi di abbigliamento, i (m.) (sing. il capo di

*biologico, (m.): bio

abbigliamento): articole de îmbrăcăminte

*per carità: pentru numele lui Dumnezeu
*reparto, il (m.): departamentul

2

*detersivi, i (m.) (sing. il detersivo): detergenți

scarpe da tennis, le (f.): pantofi de tenis

*lavatrice, la (f.): mașina de spălat rufe

giacca, la (f.): sacou

*matta, (f.) (m. matto): nebună

camicia, la (f.): cămașă

*ti rendi conto che...: îți dai seama că...

calzini, i (m.): șosete
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cappotto, il (m.): palton

9

*campo, il (m.): terenul

suocero, il (m.): socrul

*centro commerciale, il (m.): centrul

darsi del Lei: se adresează cu dumneavoastră

comercial
*mi sveglio, inf. svegliarsi: mă trezesc

B La posso provare?

*ci alziamo, inf. alzarsi: ne trezim

1

*ha da fare: are treabă

*lino, il (m.): in

*evitare, inf.: să evităm

*tessuto, il (m.): material textil

*accessori, gli (m.): accesorii

*seta, la (f.): mătase
*celeste, (m. e f.): bleu

3

*grigio, (m.): gri

affollato, (m.): aglomerat

*camerino, il (m.): cabina de probă
*là, avv.: acolo

In questa unità impariamo...

*stretta, (f.) (m. stretto): strâmtă

taglia, la (f.): mărimi

*in contanti: în numerar

stile, lo (m.): stil

*Bancomat, il (m.): cardul de debit

forme di pagamento, le (f.): forme de plată
verbi riflessivi, i (m.): verbele reflexive

2

verbi riflessivi reciproci, i (m.): verbele reflexe

commessa, la (f.): vânzătoare

reciproce
forma impersonale, la (f.): forma impersonală

4

espressioni impersonali, le (f.): expresiile

fare acquisti: a face cumpărături

impersonale

C Come ti vesti?
A Ogni giorno i soliti vestiti!

1

4

indossano, inf. indossare: poartă

mi divertirò, inf. divertirsi: mă voi distra

cappello, il (m.): căciulă

ti sentirai, inf. sentirsi: te vei simți

giubbotto, il (m.): canadiană

si annoia, inf. annoiarsi: se plictisește

calze, le (f.) (sing. la calza): șosete

ti rilassi, inf. rilassarsi: te relaxezi

scarpe con il tacco alto, le (f.): pantofi cu toc

si conoscono, inf. conoscersi: se cunosc

înalt

raffreddore, il (m.): răceală

tacco, il (m.): toc

di sicuro: sigur

maglione, il (m.): pulover

in giro per i negozi: o tură prin magazine

cintura, la (f.): curea

7

2a

pronomi riflessivi, i (m.): pronumele reflexive

sinonimi, i (m.) (sing. il sinonimo): sinonimele

facilmente, avv.: cu ușurință

misura, la (f.): mărime
stoffa, la (f.): pânză

8
si veste, inf. vestirsi: se îmbracă

2b

mi addormento, inf. addormentarsi: adorm

sportivo, (m.): sportiv

ci prepariamo, inf. prepararsi: ne pregătim
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3

F Lessico e abilità

rosa, (m. e f.): roz

1
ladri, i (m.) (sing. il ladro): hoții

4

a righe: cu dungi

avversaria, (f.) (m. avversario): adversă

scarpe da ginnastica, le (f.): adidași

indovina, inf. indovinare: ghicește

maglia, la (f.): bluză

tentativo, il (m.): încercare

a maniche lunghe: cu mâneci lungi

punto, il (m.): punct

a pallini: cu buline
pelle, la (f.): piele

D Che ne pensi?
4

2a

argomenti gli (m.) (sing. l’argomento):

materiale, il (m.): material

subiectele

lana, la (f.): lână

e così via: și așa mai departe
2b

E Si può pagare in contanti

decorazioni, le (f.) (sing. la decorazione):

1

decorațiunilor

decalogo, il (m.): decalogul

a quadri: în pătrate

saldi, i (m.): reducerilor

a fiori: cu flori

fidarsi, inf. fidarsi: aveți încredere

a tinta unita: culoare uni

maggiori del: mai mari de
iniziale, (m. e f.): inițial

5

sintetici, (m.) (sing. sintetico): sintetice

colloquio di lavoro, il (m.): interviu de angajare

etichetta, l’ (f.): eticheta
modalità di lavaggio, la (f.): modul de spălare

6

cartello, il (m.): afișul

conviene, inf. convenire: este convenabil

merce, la (f.): marfa
provenienza, la (f.): proveniența

Conosciamo l’Italia
La moda italiana

cotone, il (m.): bumbac

raffinatezza, la (f.): rafinamentul

confronto, il (m.): comparație

settori, i (m.) (sing. il settore): sectoarele

carta di credito, la (f.): cardul de credit

sviluppati, (m.) (sing. sviluppato): dezvoltate

indicazioni, le (f.): instrucțiuni

esportazioni, le (f.) (sing. l’esportazione):

venduta, (f.) (m. venduto): vândută

exporturi
3

capi firmati, i (m.) (sing. il capo firmato):

specifichiamo, inf. specificare: specificăm

hainele semnate

contesto, il (m.): context

i più: cei mai mulți

inutile, (m. e f.): inutil

maggior parte, la (f.): majoritatea
produttore, il (m.): producător

4

gioielli, i (m.) (sing. il gioiello): bijuteriile

guidare, inf.: conducă

apprezza, inf. apprezzare: apreciază

Benetton: un’azienda di successo
successo, il (m.): succes
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ani

Attività Video – Episodio Che taglia porti?
Guardiamo

negozio di maglieria, il (m.): magazin de

a un certo punto: la un moment dat

a soli quattordici anni: la numai paisprezece

tricotaje
ridare, inf.: a reda

Quaderno degli esercizi – Unità 9

alla fine degli anni Sessanta: la sfârșitul anilor

1

șaizeci

mi lavo i denti: mă spăl pe dinți

popolarità, la (f.): popularitatea

mi trovo bene: mă simt bine

campagne pubblicitarie, le (f.) (sing. la
campagna pubblicitaria): campaniile

3

publicitare

mi pettino, inf. pettinarsi: mă pieptăn

provocatorie, (f.) (sing. provocatoria):
provocatoare

4

scopo, lo (m.): scopul

mi arrabbio, inf. arrabbiarsi: mă enervez

causare, inf.: provoca
reazione, la (f.): reacție

5

basate, (f.) (sing. basata): bazate

riposarsi, inf.: a se odihni

temi sociali, i (m.) (sing. il tema sociale): teme

ricordarsi, inf.: a-și aduce aminte

sociale
razzismo, il (m.): rasismul

6

diversità, la (f.): diversitatea

si sposano, inf. sposarsi: se căsătoresc
ci guardiamo, inf. guardarsi: ne privim

I Fratelli Prada: la boutique della Galleria
Vittorio Emanuele

si lasciano, inf. lasciarsi: se despart

vetrina, la (f.): vitrină

7

realizzate a mano, (f.) (sing. realizzata a

ci stanchiamo, inf. stancarsi: obosiți

mano): lucrate manual
nobili, i (m.) (sing. il nobile): nobilii

8

ricchezza, la (f.): bogăție

mi sono fatto la barba: m-am ras

articoli, gli (m.) (sing. l’articolo): articolele
casa reale dei Savoia, la (f.): familia regală

9

de Savoia

sbrigarsi, inf.: a se grăbi

punto di riferimento, il (m.): punct de referință

darsi del tu: a se adresa cu tu

colosso, il (m.): colos

innamorarsi, inf.: a se îndrăgosti

lusso, il (m.): luxului
lancia sul mercato: lansează pe piață

12

ben presto: curând

parolone, il (m.): cuvântul lung
coppola, la (f.): șapcă

1

popolare, (m. e f.): popular

esporta, inf. esportare: exportă
21
2

lenti da miopia, le (f.): lentile pentru miopie

marchio, il (m.): marcă

montatura, la (f.): rama

casa di moda, la (f.): casei de moda

comprese, (f.) (sing. compresa): inclusiv

Edizioni Edilingua

39

Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario rumeno
*non ho le idee molto chiare: nu am o idee

In questa unità impariamo...

foarte clară

favore, il (m.): favoare

*intanto, avv.: între timp

prestito, il (m.): împrumut

*occhiali da vista, gli (m.): ochelari de vedere

dispiacere, il (m.): neplăcere

*entrambi: amândoi

formulare, inf.: să formulăm

*montarci su delle lenti da miopia: să fie

indicazioni stradali, le (f.): indicații rutiere

montate lentile pentru miopie

pronomi indiretti, i (m.): pronumele indirecte

*come no?: cum să nu?

imperativo diretto, l’ (m.): imperativul informal

*ha in mente: v-ați gândit

forma affermativa, la (f.): forma afirmativă

*metallo, il (m.): din metal

forma negativa, la (f.): forma negativă

*calcolare, inf.: să calculați
*dipenderà, inf. dipendere: în funcție de

A C’è un film su...
4

22

provino, il (m.): probă

operaio, l’ (m.): muncitorul

le potrà aprire delle porte: îi va putea

si spogliava, inf. spogliarsi: se dezbrăca

deschide ușile

23

8

entra o crea un account: intră sau creează un

vaso, il (m.): vază

cont

hanno prestato, inf. prestare: au împrumutat

crea, inf. creare: a crea

si accorda, inf. accordarsi: se acordă

carrello, il (m.): coș
a partire da...: de la...

9

filtra, inf. filtrare: filtrează

curriculum vitae, il (m.): curriculum vitae

Unità 10 – Che c’è stasera in TV?

B Mi puoi dare una mano?
1

Libro dello studente
Per cominciare...

logico, (m.): logic

1

2

programmi televisivi, i (m.) (sing. il

comportamento, il (m.): comportamentul

programma televisivo): programe de

si lamenta, inf. lamentarsi: se plânge

televiziune

continuamente, avv.: încontinuu

documentario, il (m.): documentar

spostare, inf.: să mut

serie tv, la (f.): seriale tv

C Cos’hai visto ieri?
2

1

*smetto, inf. smettere: pot să mă las

radiotelevisione romana, la (f.):

*illegale, (m. e f.): ilegală

radioteleviziunea romană

*trasmissioni, le (f.) (sing. la trasmissione):

cartoni animati, i (m.): desene animate

emisiuni

legionario, il (m.): legionar

*opportunità, l’ (f.): ocazia

documentario, l’ (f.): documentar

*voce, la (f.): voce

attualità, il (m.): actualități

*animali, gli (m.) (sing. l’animale): animale

intervista, inf. intervistare: îl intervievează
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*pazienza, la (f.): răbdare

3

*in tarda serata: seara târziu

realizzerai, inf. realizzare: vei realiza

*fantascienza, la (f.): ficțiune

concorso, il (m.): concurs

*continente, il (m.): continent

luce, la (f.): lumina

*Mar Mediterraneo, il (m.): Marea Mediterană

accesa, (f.) (m. acceso): aprinsă

*incredibile, (m. e f.): incredibil
4
3

ha rovinato, inf. rovinare: a stricat

si invertono, inf. invertirsi: se inversează

fate presto: grăbiți-vă

scelta, (f.) (m. scelto): alegere

imperativo negativo, l’ (m.): imperativul

digitale terrestre gratuito, il (m.): digital

negativ

terestru gratuit
accedi, inf. accedere: accesează

5

in onda: live

funzione, la (f.): funcția

meraviglie: minuni

dimagrire, inf.: să slăbești

la penisola dei tesori: peninsula comorilor

rumore, il (m.): zgomot

tesoro: comoară

proibire, inf.: a interzice

segreto, il (m.): secretul
intrattenimento, l’ (m.): divertisment

E Prendilo pure!
1

4

vacanze studio, le (f.): vacanțele de studiu

telecomando, il (m.): telecomandă

tenerlo, inf. tenere: să îl păstrez

interrompe, inf. interrompere: întrerupe

strappala, inf. strappare: rupe-o

televisore da 50 pollici, il (m.): televizor de 50

redazione, la (f.): redacție

inch

statistica, la (f.): datele statistice
vendite, le (f.) (sing. la vendita): vânzările

5

quotidiani, i (m.) (sing. il quotidiano): ziare

trasmissioni più seguite, le (f.): programele
cele mai urmărite

F Gira a destra!

commentate, inf. commentare: comentați

1

ascolti tv, gli (m.): audiența tv

incrocio, l’ (m.): intersecție

prima serata: prime-time

va’ sempre dritto: continuă să mergi înainte

fiction: ficțiune

*traversa, la (f.): stradă perpendiculară

D Partecipa e vinci!

5

1

caccia al tesoro, la (f.): vânătoare de comori

messaggi pubblicitari, i (m.): mesajele

al buio: pe întuneric

publicitare

giocatore, il (m.): jucător

frecce, le (f.) (sing. la freccia): Frecce (trenuri
foarte rapide)

G Abilità

ferma, inf. fermare: oprește

2

bullismo, il (m.): bullying-ul

tv a pagamento, la (f.): televiziunea cu plată
abbonati, (m.) (sing. abbonato): abonați
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per tenervi informati: pentru a vă ține la

Autovalutazione

curent

4
incidente stradale, l’ (m.): accident rutier

Conosciamo l’Italia
La stampa italiana
distribuita, (f.) (m. distribuito): distribuită

Attività Video – Episodio Che rivista vuoi?
Per cominciare...

supplemento, il (m.): supliment

2

fondato, (m.): fondat

successivamente, avv.: apoi

quotidiano economico-finanziario, (m.):
economic și financiar

Quaderno degli esercizi – Unità 10

livello, il (m.): nivel

3

caratteristico, (m.): caracteristică

le farò gli auguri: o să o felicit

testata giornalistica, la (f.): publicație
jurnalistică

7

tratta di..., inf. trattare: tratează...

amatriciana, l’ (f.): amatriciana

mensile, il (m.): publicație lunară
scienza, la (f.): știință

9

sociologia, la (f.): sociologie

dispari: fără soț
pari: cu soț

La televisione in Italia
rete statale, la (f.): rețeaua de stat

10

diffusione, la (f.): răspândirea

geografia, la (f.): geografie

ha reso, inf. rendere: a determinat
ha reso più unito, (m.): a unit

11

unito, (m.) (sing. privato): unit

conduttori, i (m.) (sing. il conduttore):

privati, la (f.): private

moderatori

satira, la (f.): satiră
emittenti locali, le (f.) (sing. l’emittente

12

locale): posturi locale

vita sana, la (f.): viață sănătoasă

in testa alla classifica: în fruntea

una mela al giorno toglie il medico di torno:

clasamentului

un măr pe zi ține doctorul departe

classifica, la (f.): clasament

alcolici, gli (m.): băuturi alcoolice

commissario, il (m.): comisarul
immaginaria, (f.) (m. immaginario): imaginar

14

cittadina, la (f.): orășelul

paura, la (f.): frică

omonimo, (m.): omonim
interamente, avv.: în întregime

18

napoletano, (m.): napolitan

energia, l’ (f.): energie

legame, il (m.): legătura

iscriversi, inf.: înscrieți-vă

crescono, il (m.): cresc

dimenticarsi, inf.: uitați

Giro d’Italia, inf. crescere: Turul Italiei

salute, la (f.): sănătate

dialetto, il (m.): dialectul

dedicarsi, inf.: dedicați-vă
mettersi, inf.: puneți-vă
calmarsi, inf.: calmați-vă
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22

A Cosa gli chiederesti?

piattaforme, le (f.) (sing. la piattaforma):

5

platforme

assistente, l’ (m. e f.): asistent

cambiamento, il (m.): schimbare
riguarda, inf. riguardare: se referă

7

interessati, (m.) (sing. interessato): interesați

applicazione, l’ (f.): aplicația

mobilità, la (f.): deplasare
9
24a

sinceri, (m.) (sing. sincero): sinceri

*inserto, l’ (m.): insert din
*ovviamente, avv.: evident

B Al tuo posto guarderei il Festival di
Sanremo...

*esperto, l’ (m.): expert

1

*costume, il (m.): obiceiuri

*appassionata di, (f.) (m. appassionato):

*a proposito: apropo

pasionată de

*contiene, inf. contenere: conține

*suggerimento, il (m.): sugestie

*settimanali, i (m.) (sing. il settimanale):

*manifestazione, la (f.): eveniment

publicații săptămânale

*si esibiscono, inf. esibirsi: interpretează

*personalmente, avv.: personal

Unità 11 – A ritmo di musica

2b
realizzabile, (m. e f.): realizabilă

Libro dello studente
Per cominciare...

gentilmente, avv.: politicos

1

3

cantante, il (m.): cântărețul

passante, il/la (m. e f.): trecător

4

4

sparita, (f.) (m. sparito): dispărut

notizia non certa, la (f.): știre neconfirmată

*effettivamente, avv.: de fapt
*tendenze, le (f.) (sing. la tendenza):

5

tendințele

coinvolgerebbe, inf. coinvolgere: ar implica

*spontanee, (f.) (sing. spontanea): spontan

scandalo, lo (m.): scandalul

*vincitrice, la (f.): câștigătoarea

ministri, i (m.) (sing. il ministro): miniștri
Presidente della Repubblica, il (m.):

In questa unità impariamo...

Președintele Republicii

opinione, l’ (m.): opinie
altrui: altora

6

futuro nel passato, il (m.): viitorul în trecut

mimo, il (m.): mima

condizionale semplice, il (m.): condiționalul
prezent

C L’avrei visto volentieri, ma...

condizionale composto, il (m.): condiționalul

2

perfect

puntuale, (m. e f.): punctuală
evidentemente, avv.: evident
guasto, il (m.): defecțiune
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in diretta: în direct

emozionare, inf.: a emoționa

connessione la (f.): conexiune la internet

fa emozionare: emoționează

lentissima, (f.) (m. lentissimo): lentă

cantautore, il (m.): compozitor și cântăreț

trasloco, il (m.): mutare

etnici, (m.) (sing. etnico): etnice

fatto il trasloco, m-am mutat

competizioni, le (f.) (sing. la competizione):

sottosopra, avv.: cu susul în jos

concursuri

sfortunata, (f.) (m. sfortunato): plină de

dischi, i (m.) (sing. il disco): discuri

ghinioane

prestigiosi, (m.) (sing. prestigioso): pretigioase

lascia stare: să nu mai vorbim

affermare, inf.: afirma
carichi, (m.) (sing. carico): bogate

3

profondi, (m.) (sing. profondo): profunde

sale, le (f.) (sing. la sala): sălile de

celebre, (m. e f.): celebru

cinematograf

esauriti, (m.) (sing. esaurito): epuizate

Attività Video – Episodio Intervista a una
cantante
Per cominciare...

avevi messo da parte: îi economisiseși

1

5

casualmente, avv.: ca din întâmplare
6
altrimenti, avv.: altfel

Autovalutazione generale
5

D Sarei passato...

favole, le (f.) (sing. la favola): basme

2
spero, inf. sperare: sper

Quaderno degli esercizi – Unità 11
4

E Vocabolario e abilità

viola, (m. e f.): violet

1
microfono, il (m.): microfon

10

batteria, la (f.): baterie

maratona, la (f.): maraton

cuffie, le (f.): căşti
tastiera, la (f.): orgă electronică

11
associazione, l’ (f.): asociației

4

riposo, il (m.): odihnă

indagine, l’ (f.): studiu

stressante, (m. e f.): stresantă

individuare, inf.: identifica

villaggio turistico, il (m.): resort

5

19

ognuno, (m.): fiecare

sposa, la (f.): mireasa

annuale, (m. e f.): anual

sposo, lo (m.): mirele

Conosciamo l’Italia
Musica italiana

20
lavoratori, i (m.) (sing. il lavoratore): muncitori

cantautrice, la (f.): compozitoare și

festa dei lavoratori: ziua muncii

cântăreață

indipendente, (m. e f.): independentă
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pace, la (f.): pacea

enorme, (m. e f.): enorm

terrorismo, il (m.): terorismul

presenza, la (f.): prezenței

diritti umani, i (m.): drepturile omului

attrazioni, le (f.) (sing. l’attrazione): atracții
diversificate, (f.) (sing. diversificata): diverse

23

soddisfano, inf. soddisfare: satisfac

labirinto, il (m.): labirintul

soddisfano i gusti: pe gustul

entrata, l’ (f.): intrare

visita, la (f.): vizita
godere, inf.: a vă bucura

25

affittare, inf.: închiriați

grotta, la (f.): peșteră

spostamenti, gli (m.) (sing. lo spostamento):

orologiai, gli (m.) (sing. l’orologiaio):

deplasări

ceasornicarii

spostamenti interni: deplasarea în interior

barbiere, il (m.): frizer

tappa, la (f.): etapă
splendida, (f.) (m. splendido): splendida

26a

pinacoteche, le (f.) (sing. la pinacoteca):

melodia, la (f.): linie melodică

galerii de artă

versi, i (m.) (sing. il verso): versurile

collezione, la (f.): colecție

spericolata, (f.) (m. spericolato): nesăbuită

sculture, le (f.) (sing. la scultura): sculpturi

guerriero, il (m.): războinicul

la mattinata all’insegna della cultura e della

*isolata, (f.) (m. isolato): izolată

storia dell’arte: dimineața dedicată culturii și

*sul serio: serios

istoriei artei

*leggendarie, (f.) (sing. leggendaria):

all’insegna di: dedicată

legendare

impegnativa, (f.) (m. impegnativo):

*epoca, l’ (f.): epocă

obositoare

*all’epoca: pe atunci

bilanciare, inf.: echilibra

*preoccupante, (m. e f.): îngrijorător

dedicato, (m.): dedicat
svago, lo (m.): jocului

Test finale

divertimento, il (m.): distracției

A

nei pressi di...: lângă...

supporto, il (m.): suportul

ludoteca, la (f.): spațiul de joacă

ovunque, avv.: oriunde

personale specializzato, il (m.): personalul
specializat

Test generale finale

intratterrà, inf. intrattenere: va distra

A

caffetteria, la (f.): cafeneaua

migliaia di canali: mii de canale

poco distante: aflată aproape

contenuti, i (m.) (sing. il contenuto):

amanti degli animali: iubitori de animale

conținuturi

suggeriamo, inf. suggerire: vă sugerăm
giardino zoologico, il (m.): grădina zoologică

C

meta, la (f.): destinație

non è necessario: nu este necesar

volge al brutto tempo: vremea devine urâtă

itinerario, l’ (m.): itinerar

ripiegare sul “Cinema dei Piccoli”: alege

area verde, l’ (f.): zone verzi

„Cinematograful celor mici”

situata, (f.) (m. situato): situată

parco tematico, il (m.): parc tematic

accoglie, inf. accogliere: primește
Edizioni Edilingua

45

Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario rumeno
E

dispositivi elettronici, i (m.): dispozitivele

vietato, (m.): interzis

electronice

divieto, il (m.): interdicție

cronometro, il (m.): cronometru
conterà, inf. contare: va cronometra
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